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GİRİŞ 
 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Kimya sənayesinin 
prioritet istiqamətlərinin, elmin, müasir texnikanın və texnologiyanın 
sürətli inkişafı bu sahələrdə istifadə olunan neft-kimya məhsullarının 
istismar xassələrinə qarşı qoyulan tələblər ildən-ilə artırır. Bu 
baxımdan geniş tətbiq olunan sintetik yağların, yağlara və 
yanacaqlara əlavələrin, plastifikatorların müasir tələblərə cavab verən 
yeni, davamlı və yüksək effektli çeşidlərinin alınması problemlərinin 
öyrənilməsi böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Tibbdə, əczaçılıq 
praktikasında və kənd təsərrüfatında yüksək effektli bioloji təsirə 
malik dərman maddələrinin, kimyəvi preparatların alınmasına böyük 
ehtiyac vardır. Hazırda müxtəlif xəstəliklərdə işlədilən ən yüksək 
təsirə malik dərman preparatlarının, kənd təsərrüfatında işlədilən 
kimyəvi maddələrin, yağlara və yanacaqlara antimikrob və 
antioksidant əlavələrin böyük çoxluğu tərkibində azot, oksigen və 
alkil saxlayan tsiklik birləşmələrdir. Belə birləşmələrin müxtəlif 
funksional əvəzli nümayəndələrinin asan tapılan yerli xammal 
əsasında, əlverişli üsullarla sintezi və alınma texnologiyasının 
öyrənilməsi böyük aktuallığa malikdir. Tərkibində oksigen və azot 
saxlayan alitsiklik birləşmələr müxtəlif kimyəvi təmiz maddələrin, 
dərman preparatlarının, aqrokimyəvi birləşmələrin alınmasında 
tikinti bloku kimi istifadə imkanına malik olduğundan digər neft-
kimya və üzvi birləşmələr arasında xüsusi yer tutur. Norbornen 
fraqmenti kamfora, borneol, norkomfen, α-pinen kimi təbii 
birləşmələrin  tərkibinə daxil olmaqla dərman preparatları kimi tətbiq 
olunur1. Yüksək farmakofor xassəyə malik olan nornorben törəmələri 
əsasında yeni birləşmələrin sintezi böyük perspektivə malikdir. Bu 
maddələr analgetik, hipoksik, trankvilizatorlar, qıcolma əleyhinə 
tibbi preparatların alınmasında istifadə oluna bilər. Möhkəm 
dayanıqlı konfiqurasiyaya malik olması norbornen törəmələrinin 
müxtəlif fəza-, regio- izomerlərinin və enantiomerlərinin fərdi 
şəkildə alınmasına və quruluşlarından asılı olaraq fizioloji 

                                                           
1 Caifeng L. Norbornene in organic synthesis / L. Caifeng, L. Liu, X. Fu, J. Huang 
//  Synthesis.- 2018. – Vol. 50, N 15. – p. 2799-2823 
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aktivliklərinin müqayisəli öyrənilməsinə geniş imkan yaradır.  
Asimmetrik sintez üsulu ilə norbornen və tsikloheksen 

törəmələrinin alınması xüsusi ilə aktualdır. Xiral katalizatorların 
iştirakı ilə yüksək enantiomer təmizliyə malik azot, oksigen və alkil 
tərkibli tsiklik birləşmələrin alınması işin ən önəmli cəhətidir.  

Aparılan tədqiqatlarda xammal kimi Sumqayıt şəhərində yan 
məhsul kimi istehsal olunan tsiklopentadien və C5 tərkibli alifatik 
qoşulmuş dienlərin (izopren və piperilen) istifadə olunması iqtisadi 
və ekoloji cəhətdən çox əhəmiyyətlidir.  

Beləliklə, ölkəmizdə aralıq məhsul kimi istehsal olunan yerli 
xammal əsasında yüksək effektli bioloji aktivliyə və digər faydalı 
xassələrə malik olan oksigen, azot və alkil tərkibli alitsiklik 
birləşmələrin rasemik və optiki aktiv şəkildə sintez olunması və 
xassələrinin öyrənilməsi fundamental tədqiqat, praktiki və ekoloji 
baxımdan çox böyük aktuallığa malikdir.  
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Dissertasiya işinin tədqiqat 
obyekti tsikloheksen sırası (rasemik və optiki aktiv tsikloheksen 
turşusunun mono- və diefirləri, mono efirlərin nikel duzları, onların 
amid törəmələri), bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en sırası (rasemik və optiki 
fəal alkil və tsikloalkil bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon 
turşusunun monoefirləri, bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5-metilolun bəzi 
dikarbon turşularının monoefirləri), həmçinin tsiklopentadien və 
tsiklopentan alkil törəməli birləşmələrdir. Dissertasiya işinin 
predmeti sintez olunmuş tsikloheksen və norbornendikarbon 
turşularının rasemik və optiki fəal monoefriləri əsasında antimikrob 
və antifunqal maddələr kimi tətbiqi və sintez olunmuş 
alkiltsiklopentanlardan sintetik sürtkü yağlarının komponenti kimi 
istifadəsidir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Bu dissertasiya işinin 
məqsədi dien sintezinin termik və katalitik reaksiyasına əsasən 
oksigen və azot tərkibli mono- və bisiklik karbohidrogenlərin stereo 
və enantioizomerik formalarının alınması üçün səmərəli üsullar 
hazırlamaqdır. Eləcə də, tsiklopentadienin katalitik alkilləşmə 
reaksiyasının öyrənilməsi, fiziki-kimyəvi xassələrinin təyin edilməsi 
və tətbiq sahələrinin araşdırılması, sintez edilmiş birləşmələrin 
quruluşunun öyrənilməsi, və alınmış birləşmələrin quruluşu ilə 
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bioloji aktivliyi arasındakı əlaqənin tapılması tədqiqatın əsas 
məqsədidir. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq, dissertasiya işində 
aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmişdir: 

- maye piroliz məhsullarından C5 sırası alifatik dien 
karbohidrogenlərinin (izopren, piperilen) və tsiklopentadienin 
ayrılması; 

- AlCl2OMent xiral katalizatorunun iştirakı ilə butadien və 
yuxarıda göstərilən dienlərin malein sırası dienofillərlə (malein 
anhidridi. Malein turşusunun monoefriləri) termiki və asimmetrik 
Dils-Aldet reaksiyasının aparılması; 

- xiral katalizator AlCl2Oment-in iştirakı ilə tsikloheksen və 
norbornen sırası dikarbon turşularının monoefirlərinin rasemik və 
optiki aktiv formalarının sintezi; 

- sintez edilmiş rasemik və optiki aktiv birləşmələrin 
quruluşunun  müasir fiziki-kimyəvi analiz üsullarından istifadə 
etməklə öyrənilməsi; 

- sintez olunmuş tsikloheksen və norbornen sırası dikarbon 
turşularının törəmələrinin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi, həmçinin 
əldə edilən birləşmələrin quruluşu ilə onların bioloji aktivliyi 
arasındakı əlaqənin müəyyən edilməsi; 

- sintez olunmuş tsikloheksen və norbornen sırası bioloji aktiv 
birləşmələrinin bakterisid xassələrinin yoxlanılması; 

- tərkibində nano-ölçülü maqnezium oksidi saxlayan katalitik  
sistemin iştirakı ilə TsPD-nin katalitik alkilləşmə reaksiyasının 
öyrənilməsi; 

- müvafiq alkil-TsPD-nin katalitik hidrogenləşmə reaksiyasına 
əsasan di-n-alkiltsiklopentanların sintezi; 

- sintez edilmiş di-n-alkiltsiklopentanların özlülük-temperatur 
xassələrinin təyin edilməsi; 

- sintez olunmuş alkiltsiklopentanların özlülük-temperatur 
xassələrinin  öyrənilməsinin əldə edilmiş nəticələrinə əsasən, sintetik 
karbohidrogen yağlar üçün komponent kimi təklif olunması. 

Tədqiqat metodları. Dissertasiya işində əldə olunmuş elmi 
nəticələrin dürüstlüyü müxtəlif fiziki-tədqiqat üsulları (İQ-
spektroskopiya, NMR-, İQ-Furye mikroskopu, polyarimetriya, 
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GMX, atom gücləndirici mikroskopiya, RF-difraktometriya və s.) ilə 
sübut olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:  
- Tsikloheksen və norbornen sırası dikarbon turşuların 

monoefirlərinin rasemik və optiki aktiv formalarının xiral 
katalizatoru AlCl2OMent iştirakı ilə sintezi aparılmış və sintez 
olunmuş birləşmələrin quruluşu öyrənilmişdir. 

- farmakofor-aktiv birləşmələrin çeşidlərinin genişləndirilməsi 
məqsədilə sintez olunmuş əlavə maddələrin bakterisid və funqisid 
aktivliyi sınaqdan keçirilmiş və müxtəlif qram-müsbət və qram-
mənfi mikroorqanizmlərə və Candida cinsli göbələklərə qarşı yüksək 
farmakoloji aktivliyə malik olduğu aşkar edilmişdir; 

- sintez olunmuş birləşmələrin quruluşu ilə onların bioloji 
aktivliyi arasındakı əlaqənin sistemli şəkildə öyrənilməsi və 
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti tərəfindən rəsmi sənədlər 
əsasında aydın olur ki, alınmış birləşmələrin həndəsi və optiki 
stereoizomerlərin bakterisid effektliyi və funqisid aktivliyi 
müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir; 

- nano-ölçülü maqnezium oksidindən ibarət olan yeni bir 
katalitik sistemin iştirakı ilə tsiklopentadienin C6-C10 sırası alifatik 
spirtləri ilə katalitik alkilləşmə reaksiyası öyrənilmiş və sintetik 
sürtkü yağları üçün komponentlər əldə etmək məqsədi ilə di-n-
alkiltsiklopentanların sintezi həyata keçirilmişdir; 

- di-n-alkiltsiklopentanların sintezi müvafiq di-n-
alkiltsiklopentadienlərin katalitik hidrogenləşməsinin reaksiyası 
əsasında aparılmış və sintez olunmuş di-n-alkilsiklopentanların 
özlülük-temperatur xüsusiyyətləri təyin edilmişdir; 

- əldə edilən nəticələr və sintez olunmuş di-n-
alkilsiklopentanların aşkar olunmuş özlülük-temperatur göstəriciləri 
əsasında sintetik karbohidrogen yağları üçün komponent kimi 
istifadə imkanları müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi:  İlk dəfə olaraq: 
- xiral katalizator AlCl2OMent-in iştirakı ilə termiki və katalitik 

asimmetrik Dils-Alder reaksiyası əsasında tsikloheksen və norbornen 
sırası dikarbon turşularının efirlərinin stereo- və enantioselektiv 
sintezi aparılmışdır; 
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- tsikloheksen və norbornen sırası dikarbon turşularının fərdi 
stereoizomerləri və enantiomerlərinin yüksək stereo- və 
enantioselektivlik nail olmaqla termiki və katalitik asimmetrik Dils-
Alder reaksiyası aparılması üçün optimal şəraitləri tapılmışdır; 

- sintez olunmuş birləşmələrin (stereoizomerlər və 
enantiomerlər) antimikrob xassələri ardıcıl durulaşma metodu ilə 
müxtəlif mikroorqanizmlərə qarşı sınaqdan keçirilmiş və yerli 
antiseptiklər kimi istifadə imkanları müəyyən edilmişdir; 

- sintez olunmuş birləşmələri ardıcıl durulaşma metodu ilə 
müxtəlif mikroorqanizmlərə qarşı sınaqdan keçirərək, birləşmələrin - 
endik turşusunun izopropil monoefirinin stereoizomeri və 
bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun n-propil 
monoefirinin enantiomeri antimikrob effektinə malik olduğu aşkar 
edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, qram-müsbət, qram-mənfi 
mikroorqanizmləri (Staphylococcus aureus, E. coli və Pseudomonas 
aeruginosa), həmçinin Candida cinsli maya göbələklərini 10 dəqiqə 
ekspozisiya müddətində məhv edir; 

- müəyyən edilmişdir ki,tsikloheksen və norbornen sırası 
dikarbon turşuların monoefirlərinin sintez olunmuş fərdi 
stereoizomerlərində və enantiomerlərindən, sonuncunun tibbi 
praktikada geniş istifadə olunan dərmanlarla (rivanol, furasilin, 
karbol turşu, xloramin) müqayisədə daha yüksək antimikrob 
aktivliyə malik olduğu aşkar edilmişdir; sintez olunmuş birləşmələr 
10 dəqiqəlik ekspozisiya zamanı və daha qısa müddətə yüksək effekt 
göstərməsi onların mollekularında yüksək effektli  farmakofor 
fraqmentinin olması səbəbindəndir; 

-qələvi katalizatoru ilə modifikasiya olunmuş nano-ölçülü 
magnezium oksid katalitik sistemin iştirakı ilk dəfə tsiklopentadienin 
biratomlu alifatik spirtlərlə alkilləşməsi həyata keçirilmişdir; 

- müxtəlif reaksiya amillərinin təsirini öyrənərək, məqsədli 
məhsulların çıxımlarının 40-70%-ə qədər artırılması alkilləşmiş 
tsiklopentadienlərin daha yüksək çıxımlarını əldə etməyə imkan 
verən optimal reaksiya rejimi seçilmə imkanını yaratmışdır; 

- alitsiklik doymamış karbohidrogenlərin alifatik  biratomlu 
spirtlərlə C-alkilləşməsinin məlum xassələrinə və öz tədqiqatımızın 
nəticələrinə əsasən, bu reaksiyanın ehtimal olunan mexanizmi təklif 
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olunmuşdur.  
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Neft-kimya 

sənayesinin çox tonnajlı yan məhsullarından, yəni Sumqayıt EP-300 
piroliz qurğusunun C5 fraksiyasından istifadə və bunların əsasında 
müxtəlif növ neft-kimya sintezi sahələrində istifadə olunan qiymətli 
məhsullar əldə etmək imkanı olduğu  müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin “Mikrobiologiya və 
İmmunologiya” kafedrasında tsikloheksen və norbornen sırası 
dikarbon turşularının monoefirlərinin rasemik və optiki aktiv 
formaları antiseptik maddə kimi sınaqdan keçirilmişdir və bu 
birləşmələrin optiki aktiv formalarının daha yüksək təsirə malik 
olduğu aşkar edilmiş, antimikrob və antifunqal komponentlər kimi 
istifadə olunması tövsiyə olunmuşdur. 

Aprobasiya və işin tədbiqi. Dissertasiya işinin əsas nəticələri  
aşağıdaki konfranslarda müzakirə edilmişdir: "Zərif üzvi sintez və 
kataliz" II-ci Beynəlxalq Elmi Konfransı (ADNA, Bakı, 25-26 aprel 
2002), AMEA aspirantlarının elmi konfransı (NKPİ, 24 iyun 2004), 
2-ci elmi-praktiki seminar "Yeni informasiya texnologiyalarının 
elmi-tədqiqat işlərinin təhlilinə tətbiq edilməsi" (Bakı, 30 aprel 
2007), 3-cü Respublika Elmi Konfransı "Kimyəvi birləşmələrin 
sintezi və çevrilmələri" (17-18 may 2007) XVIII-ci Mendeleyev 
Ümumi və Tətbiqi Kimya Konqresi (Moskva, 23-28 sentyabr 2007), 
Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika 
elmi konfransı (BDU, 7-9 may 2008), 3-cü Respublika elmi 
konfransı "XXI əsrdə ekologiya və torpaqşunaslıq elmlərinin aktual 
problemləri", Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 91-ci 
ildönümünə həsr olunmuş. Konfransı (BDU, Bakı, 7-8 may 2014), 
Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə 
həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı. "Müasir biologiya 
və kimyanın aktual problemləri" (GDU, Gəncə, 5-6 may 2015), Gənc 
alimlərin elmi konfransı "ChemCYS-2016" (Blankenberg, Belçika, 
16-18 may 2016), Beynəlxalq Kimya Elmləri və Tətbiqi Konfransı 
(İsgəndəriyyə, Misir, 6-8 avqust 2016), 9-cu Bakı Beynəlxalq 
Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Konfransı (NKPİ, Bakı, 4-5 
oktyabr 2016), Beynəlxalq İnnovativ İnkişaf Konfransı “Neft emalı 
və neft kimyasının perspektivləri” akademik V.S.Əliyevin 110 
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illiyinə əsr olunmuş elmi konfransı (NKPİ, Bakı, 15-17 oktyabr 
2018). 

Nəşrlər: Dissertasiya işinin materialları 53 elmi əsərlərdə dərc 
olunmuşdur ki, bunlardan 41-i məqalə, 11-i beynəlxalq və respublika 
elmi konfransların məruzələrinin tezisləri və biri Avrasiya Patentidir. 
Elmi əsərlər “Нефтехимия”, “Журнал Органической Xимии», 
«Журнал Прикладной Xимии», «Химия и технология топлив и 
масел», «Мир нефтепродуктов», «Химия природных 
соединений» (Özbəkistan), «Химияеский журнал Казахстана», 
«Gənc alimlərin əsərləri”, “Processes of Petrochemistry and Oil 
Refining”, ”Azərbaycan kimya jurnalı“, Azərbaycan Texniki 
Universitetinin “Elmi əsərləri: fundamental elmlər”, “Azərbaycan 
Neft Təsərrüfatı”, “American Scientist Journal”  və s. jurnallarda 
dərc olunmuşdur.  

Müəllifin şəxsi iştirakı. Məsələlərin qoyulması, ədəbiyyat 
məlumatlarının toplanması və ümumiləşdirilməsi, təcrübələrin 
hazırlanması və aparılması, tədqiqat üçün nümunələrin hazırlanması, 
nəticələrin sistemləşdirilməsi, məqalə və tezislərin hazırlanması, 
həmçinin fiziki-kimyəvi analizlərdən alınan məlumatların 
açıqlanması və ümumiləşdirilməsi müəllifin birbaşa iştirakı ilə 
olmuşdur.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilat  Dissertasiya işi 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutunda aparılmışdır. 

İşin həcmi və quruluşu. Dissertasiya işi 350 (əlavələrsiz) 
səhifə kompüter mətnində təqdim olunur və girişdən – 10 səhifə 
(15353 işarə); yeddi fəsil: ədəbiyyat icmalı – 54 səhifə (70969 işarə), 
təcrübi hissə – 34 səhifə (41586 işarə), 3-cü fəsil – 54 səhifə (66225 
işarə); 4-cü fəsil -  47 səhifə (54170 işarə); 5-ci fəsil – 39 səhifə 
(41832 işarə); 6-ci fəsil – 15 səhifə (16096 işarə); 7-ci fəsil  -  47 
səhifə (60904 işarə); nəticələr – 4 səhifə (5966 işarə); 302 istinad 
edilmiş elmi ədəbiyyat siyahısından – 35 səhifə (55474 işarə) 
ibarətdir. Dissertasiyaya 56 cədvəl, 9 qrafik, 61 şəkil, və əlavələr 
daxildir. Dissertasiyanın ümumi həcmi 356.631 işarədən ibarətdir 
(cədvəl, şəkil, qrafik, ədəbiyyat siyahısı və əlavələr istisna 
edilməklə). 
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Girişdə dissertasiya işinin aktuallığı, məqsədləri, vəzifələri, 
elmi yeniliyi, praktik əhəmiyyəti barədə məlumat verilir.   

Birinci fəsil (ədəbiyyat icmalı), alkilləşmiş əvəzolunmuş 
tsiklopentadienlərin, rasemik və optiki aktiv tsikloheksen və 
norbornenin törəmələrinin alınması və tətbiq sahələrinin 
araşdırılması sahsində tədqiqatların müasir vəziyyətini 
göstərilmişdir. 

İkinci fəsildə ilkin maddələr haqqında məlumatlar, ilkin 
spirtin, məqsədli məhsulların və bəzi katalizatorların alınması 
üsulları, aralıq və son birləşmələrin analizində istifadə olunan cihaz 
və üsullar, reaksiyalar və fiziki analiz metodları haqqında məlumatlar 
verilmişdir.  

Üçüncü fəsildə C4-C5 sırası alifatik dienləri və malein sırası 
dienofillərin iştirakı ilə dien sintezinin əsasında, tsikloheksen 
dikarbon turşularının monoefirlərinin rasemik və optiki aktiv 
formalarının sintezi həyata keçirilmişdir, onların fiziki-kimyəvi 
parametrləri, həmçinin sintez olunmuş birləşmələrin quruluşunu 
öyrənilmişdir. 

Dördüncü fəsildə norbornendikarbon turşusunun müxtəlif 
törəmələrinin stereoizomerlərinin (endo- və ekzo-aduktlar) rasemik 
və optiki aktiv formalarının  termik  və katalitik asimmetrik  Dils-
Alder reaksiyası  əsasında əldə edilməsi sahəsində aparılan 
tədqiqatların nəticələri əks olunmuşdur. TsPD və malein sırası 
dienofillər əsasında alınmış adduktların  quruluşlarının və fiziki -
kimyəvi parametrlərinin öyrənilməsi, riyazi modelləşdirmə 
metodundan istifadə edərək sintez olunmuş məhsulların ümumi və 
optiki çıxımları optimallaşdırılmışdır. 

Beşinci fəsildə TsPD-lərin katalitik alkilləşmə reaksiyası 
əsasında alkil əvəzolunmuş TsPD-lərin əldə edilməsi üsulu, müasir 
analiz metodlarından istifadə edərək fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini 
və quruluşunu öyrənmək, prosesin optimallaşdırılması və kinetik 
qanunauyğunluqlarından bəhs olunur. Bu sahədəki məlum anlayışları 
və öz araşdırmalarımızın nəticələrinə əsaslanaraq təklif olunan nano-
ölçülü maqnezium  oksidi saxlayan katalitik sistem iştirakı ilə 
aparılan tsiklopentadienin alkilləşmə reaksiyasının ehtimal 
mexanizmi təyin edilmişdir.  
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Altıncı fəsildə ali doymamış turşular (olein və linolein 
turşular), eləcə də ali daxili olefinlər (heptadesen-8 və 
heptadekadien-6.9) kimi C17 sırası dienofillər və tsiklopentadien 
arasında dien kondensləşmə reaksiyasının öyrənilməsinin nəticələri 
əks etdirilmişdir. Sintez olunmuş adduktların fiziki-kimyəvi xassələri 
IR və NMR spektroskopiyası ilə təsdiq olunmuşdur. Alınmış 
adduktların quruluşu təyin edilmişdir. 

Yeddinci fəsil sintez olunmuş birləşmələrin praktiki faydalı 
xassələrinin təyin olunmasına həsr edilmişdir. Sintez olunmuş 
tsikloheksen və norbornen sırası dikarbon  turşularının 
monoefirlərinin antimikrob və antifunqal aktivliyi müxtəlif 
mikroorqanizmlərə (qram-müsbət Staphylococcus aureus, qram-
mənfi (E. coli və Pseudomonas aeruginosa) həmçinin mayaya bənzər 
Candida göbələklərinə qarşı sınaqdan keçirilməsinin nəticələri 
təqdim edilmişdir. Göstərilmişdir ki, sintez olunmuş maddələr 
yüksək antimikrob xassələrə malikdir və antiseptik preparatlar kimi 
istifadə oluna bilər. Eləcə də, di-alkiltsiklopentanların özlülük-
temperatur xassələri öyrənilmişdir, və təyin olunmuşdur ki, bu 
maddələr sintetik sürtkü yağlara komponent kimi əlavə oluna bilər 

Nəticələr, istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı və əlavələr 
dissertasiyanın sonunda təqdim olunur. 

 
İŞİN ƏSAS MƏZMUNU 

 
Təqdim olunan dissertasiya işinin  tədqiqatlarını  ümumilikdə 

aşağıdakı mərhələlərə ayrılmaq olar: 
1. Tsikloheksen sırası törəmələrin rasemik və optiki aktiv 

izomerlərinin alınması, onların quruluşlarının və fiziki-
kimyəvi xassələrinin təyin edilməsi; 

2. Bisiklo(2.2.1)-hept-5-en sırası birləşmələrinin rasemik və 
optiki aktiv formalarının sintezi, onların quruluşlarının müasir 
fiziki-kimyəvi üsullarla təsdiqi və xassələrinin öyrənilməsi; 

3. Tsiklopentadienin biratomlu alifatik spirtlərlə katalitik 
alkilləşmə reaksiyası vasitəsilə alkiləvəzli 
tsiklopentadienlərin alınması və onların quruluşlarının təsdiq 
olunması; 
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4. Sintez olunmuş  birləşmələrin tətbiq sahələrinin müəyyən 
edilməsi. 

 
1. TSİKLOHEKSEN SIRASI RASEMİK VƏ OPTİKİ 

AKTİV TÖRƏMƏLƏRİNİN ALINMASI  
Tsikloheksenin törəmələri sənayenin müxtəlif sahələrində 

geniş istifadə olunur və bu cür birləşmələrin alınması heç şübhəsiz 
böyük elmi və praktiki maraq doğurur. Bu baxımdan dien sintezi 
reaksiyası tsikloheksen törəmələrinin alınması üçün əvəzolunmaz bir 
üsuldur. Bu bölmədə, alifatik 1,3-dienlərin, xüsusən butadien və 
pirolizin C5 fraksiyasının maye məhsullarından çıxarılmış izopren-
piperilen qarışığının və bəzi dienofillər, xüsusən malein anhidridi, 
həmçinin malein turşusunun monoefirləri əsasında dien sintezi 
nəticəsində tsikloheksen sırası törəmələrinin rasemik və optiki aktiv 
formalarının sintezi həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə, 
tsikloheksenin optiki aktiv törəmələrinin sintezi üçün xiral 
katalizatorlardan, xüsusən də l-(–)-mentolun alüminium xlorid 
kompleksindən istifadə etməklə asimmetrik Dils-Alder reaksiyası 
aparılmışdır. Sintez olunmuş maddələrin ümumi və optiki çıxımına 
reaksiyanın müxtəlif parametrlərinin təsiri öyrənilmişdir. 
 

Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridinin sintezi  
 

Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridi butadien və 
malein anhidridinin dien kondensləşmə reaksiyası vasitəsilə aşağıda 
göstərilən sxem üzrə alınmışdır:  

CO

CO

O
CO

CO
O+

 
Tskloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridinin alınması 

üçün, -45:–50°С temperaturda soyudulduqdan sonra balondan 
butadien-1,3 hesablanmış miqdarda (10.8 q, 0.2 mol) götürülmüşdür. 
Polad ampulaya doldurulmuş (quru buzun və asetondan ibarət olan 
soyuducu qarışığı), 0.01 q hidroxinon (butadienin polimerləşməsinin 
qarşısını almaq üçün) əlavə edilmiş, sonra bərabər miqdarda (19.6 q, 
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0.2 mol) malein anhidridi əlavə edilmişdir. Ampul 4–5 saat ərzində 
100°C temperaturda bir termostatda saxlanılır. Soyuduqdan sonra 
ampulanın tərkibi bir Petri qabına köçürülmüş, yuyulmuş, aseton və 
izooktandan yenidən kristallizə edilmiş, bir CaCl2 eksikatorunda 
qurudulmuş və tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridinin 
fiziki-kimyəvi parametrləri müəyyən edilmişdir: ağ kristal maddədir, 
ümumi formulu C8H8O3, molekulyar çəkisi 152, çıxım 80%, ərimə 
temperaturu 90°C. 

Sintez olunmuş tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
anhidridinin quruluşu İQ və NMR spektroskopiyası ilə təsdiq 
edilmişdir. 

Cədvəl 1 
Sintez olunmuş tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
(THDK) monoefirlərinin fiziki-kimyəvi xassələri, çıxım və 

element analizinin göstəriciləri  

Maddələr Birləşmənin adı 
Element tərkibi, % Çıxım, 

% 
Т.ər., 
°С Hesablanıb Tapılıb 

C H C H 
COOH

COOiPr  

THDK-nın 
izopropil monoefiri 61.6 7.1 62.2 7.5 96 91–92 

COOH

COO iBU 

THDK-nın n-butil 
monoefiri 62.81 6.5 63.7 7.9 87 120 

COOH

COOnBU 

THDK-nın izobutil 
monoefiri 62.75 7.1 63.7 7.9 91 110 

COOH

COO CH3 

THDK-nın 
metiltsikloheksil 

monoefiri 
66.8 7.54 67.9 8.1 86 100 

COOH

COO Ment  
THDK-nın mentil 

monoefiri 70.95 7.8 70.35 8.4 85 197–
198 

 
Alınmış tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridinin, 

müxtəlif spirtlərlə kondensasiya reaksiyasından istifadə olunaraq 
tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun müvafiq mono- və 
diefirlərinin sintezi həyata keçirilmişdir. 

Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun monoefirlərinin 
sintezi aşağıda göstərilən sxem üzrə aparılmışdır: 
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CO

CO
O

COOR

COOH

+ ROH

 

harada R=i-С3Н7; n-С4Н9; i-С4Н9, 
CH3 , 

CH3

CH3

CH3 . 
 

4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridinin 
sintezi  

4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun anhidridi 
izopren-piperilen garışığı və malein anhidridinin dien kondensləşmə 
reaksiyası vasitəsilə aşağıda göstərilən sxem üzrə alınmışdır 

+ +

C

O

C

O

O

H3C

CO

CO
O

 
4(5)-metiltsikloheksendikarbon turşusunun anhidridinin 

alınması üçün hesablanmış miqdarda malein anhidridi üçboğazlı 
kolbaya yerləşdirilir, əriyənə qədər qızdırılır, sonra maye piroliz 
məhsullarının C5 fraksiyasından  ayrılmış ekvimolyar miqdarda 
izopren-piperilen qarışığı əlavə edilir. Qarışıq 2 saat ərzində 600C 
temperaturda qarışdırılır. Soyuduqdan sonra, əldə edilən 4(5)-metil-
tsikloheksendikarbon  turşusunun anhidridin kristalları bir izooktan-
aseton qarışığından yenidən kristallaşdırılır, qurudulur və fiziki-
kimyəvi parametrləri müəyyən edilir: çıxım 85%, ərimə temp. 93–
94°С, ümumi formula С9Н10О3, molekulyar çəkisi 166. 

Sintez edilmiş 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun anhidridinin quruluşu İQ və NMR spektroskopiyası ilə 
təsdiq edilmişdir. 

Alınan 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
anhidridi müxtəlif spirtlərlə kondensasiya reaksiyasından istifadə 
etməklə müvafiq 4(5)-metilsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
monoefirlərinin sintezi aparılmışdır.  

4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun mono-
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efirlərinin sintezi aşağıda göstərilən sxem üzrə həyata keçirilmişdir: 

H3C

C

C
O

O

O

ROH COOR

COOH
H3C

 

harada  R= n-С3Н7; i-С3Н7; n-С4Н9; i-С4Н9; t-С4Н9; 

CH3

CH3

CH3;

; . 
Cədvəl  2 

Sintez olunmuş 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun (MTHDK) monoefirlərinin fiziki-kimyəvi xassələri, 

çıxım və element analizinin göstəriciləri  

Maddələr Birləşmənin adı 
Element tərkibi, % Çıxım, 

% 
Т.ər., 
°С Hesablanıb Tapılıb 

C H C H 
COOH

COOCH3
í -Pr  

4(5)-MTHDK-nın 
n-propil monoefiri 65.8 7.1 63.7 7.9 91 124 

COOH

COOCH3
iPr  

4(5)-MTHDK-nın i-
propil monoefiri 62.4 6.8 63.7 7.9 93 129–

131 
COOH

COOnBUCH3  
4(5)-MTHDK-nın 
n-butil monoefiri 64.3 7.8 65 8.3 92 120 

COOH

COOiBUCH3  
4(5)-MTHDK-nın 
izobutil monoefiri 65.8 7.6 65 8.3 93 127–

128 
COOH

COO ò-BUCH3  
4(5)-MTHDK-nın t-

butil monoefiri 64.1 7.5 65 8.3 90 126 

COOH

COOCH3  

4(5)-MTHDK-nın 
tsiklopentil 
monoefiri 

67.5 7.9 68.1 7.5 87 131–
132 

COOH

COOCH3  

4(5)-MTHDK-nın 
tsikloheksil 
monoefiri 

67.2 7.8 67.9 8.2 88 120–
121 

COOH

COO MentCH3  
4(5)-MTHDK-nın 
mentil monoefiri 69.3 8.5 70.8 9.3 89 203–

204 
  Cədvəl 2-də, 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
sintez edilmiş monoefirlərinin fiziki-kimyəvi parametrləri 
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göstərilmişdir. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 4(5)-metiltsikloheks-4-
en-1,2-dikarbon turşusunun sintez edilmiş monoefirləri kristal 
maddələrdir və onların çıxımları 90–93% (alkil efrilər üçün) və 87–
89% (tsikloalkil efirlər üçün) aralığındadır. 

Sintez olunmuş 4(5)-metiltsiklo-heks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun sintez edilmiş monoefirlərinin quruluşu IQ və NMR 
spektroskopiyası ilə təsdiq edilmişdir. 

 
Malein turşusunun alkil və tsikloalkil monoefirlərinin sintezi 

 
Cədvəl  3 

Sintez olunmuş malein turşusunun monoefirlərinin fiziki-
kimyəvi xassələri, çıxım və element analizinin göstəriciləri 

Maddələr Birləşmənin adı 
Element tərkibi, % 

Çıxım, 
% 

Т.ər., 
°С Hesablanıb Tapılıb 

C H C H 
COOH

COO-í-Pr  

Malein 
turşusunun n-

propil monoefiri 
52.64 7.4 53.16 6.3 94 38–

40 
COOH

COOiPr  

Malein 
turşusunun i-

propil monoefiri 
52.14 7.1 53.16 6.3 95 39–

42 
COOH

COOnBu  

Malein 
turşusunun n-

butil monoefiri 
54.62 6.1 55.8 6.9 95 51–

54 
COOH

COOiBu  

Malein 
turşusunun i-butil 

monoefiri 
54.9 6.2 55.8 6.9 96 59–

60 
COOH

COO tBu  

Malein turşusunun 
t-butil monoefiri 56.1 6.2 55.8 6.9 92 61–

62 
COOH

COO

 

Malein 
turşusunun 
tsikloheksil 
monoefiri 

59.61 6.9 60.60 7.07 90 98–
100 

 
Xiral katalizatoru istifadə edərək tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 

turşusunun optiki aktiv monoefirlərinin əldə etməsi üçün butadienlə 
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reaksiyasında dienofillər kimi istifadə etmək məqsədi ilə malein 
turşusunun monoefirlərinin sintezi həyata keçirilmişdir 

Malein turşusunun monoefirlərinin sintezi aşağıda göstərilən 
sxem üzrə aparılmışdır: 

C

C

O

O

O ROH+

COOR

COOH

 

burada R= n-С3Н7; i-С3Н7; n-С4Н9; i-С4Н9; t-С4Н9; . 
Cədvəl 3-də, sintez olunmuş malein turşusunun 

monoefirlərinin fiziki-kimyəvi parametrlərini göstərilmişdir. 
3-cü cədvəldən göründüyü kimi, sintez olunmuş malein 

turşusunun alkil və tsikloalkil monoefirləri bərk kristal maddələrdir 
və onların çıxımları 92–96% (alkil efrilər üçün) və 90% (tsikloheksil 
monoefiri) üçün təşkil edir. 
 

Tsikloheks-4-en-1.2-dikarbon turşusunun optiki aktiv 
monoefirlərinin sintezi  

Optiki aktiv tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
monoefirləri aşağıdakı ümumi üsula uyğun hazırlanmışdır. 

Müvafiq malein turşusunun  monoefirinin hesablanmış 
miqdarının 20 ml CH2Cl2-da məhlulunun üzərinə -40°C temperaturda 
10 ml CH2Cl2 saxlayan 4 q AlCl2OMent məhlulu və -40:-45°C 
temperatura qədər soyudulmuş 1.3-butadienin hesablanmış miqdarı 
əlavə edilmişdir. Reaksiya qarışığı 0.5–1 saat ərzində yumrudibli 
kolbada qarışdırılır. Alınmış qarışıq xlorid turşusu məhlulu ilə 
işlənmiş, su ilə yuyulmuş və MgSO4 üzərində qurudulmuşdur. 
Həlledicidən distillə edildikdən sonra, əldə edilmiş xiral monoefir 
izooktandan yenidən kristallaşdırılmış və fiziki-kimyəvi parametrləri 
təyin edilmişdir. 

Ümumi şəkildə tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun optiki 
aktiv monoefirlərinin sintezi aşağıdakı sxemlə təmsil oluna bilər: 
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+

COOR

COOH COOH

COOR

 
harada R=n-С3Н7; i-C3H7; n-С4Н9; i-С4Н9; t-С4Н9; tsikloheksil. 
katalizator*   –  AlCl2OMent 
həlledici   –  CH2Cl2 
temperatur   –   (–)40оС. 
Sintez olunmuş tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun optiki 

aktiv monoefirlərinin fiziki-kimyəvi xassələri cədvəl 4-də 
verilmişdir. 

Cədvəl  4 
Sintez olunmuş tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun optiki 

aktiv monoefirlərinin fiziki-kimyəvi xassələri, çıxımları və 
element analizinin göstəriciləri  

Birləşmələr 
Element tərkibi, % 

Çıxım, 
% 

Т.ər., 
°С 

Fırlanma 
dərəcəsi, 

α 20
D , 

Hesablanıb Tapılıb 
C H C H 

(+)-THDK turşusunun n-
propil monoefiri 61.50 7.11 62.26 7.55 88 95–96 

+64.6 
(с. 1.2 
EtOH) 

(+)- THDK turşusunun i-
propil monoefiri 61.15 7.25 62.26 7.55 86 91–92 

+63.8 
(с. 1.2 
EtOH) 

(+)- THDK turşusunun n-
butil monoefiri 61.58 8.24 63.72 7.96 87 120 

+63.6 
(с. 1.2 
EtOH) 

(+)- THDK turşusunun 
izobutil monoefiri 62.11 7.33 63.72 7.96 85 110 

+62.8 
(с. 1.2 
EtOH) 

(+)- THDK turşusunun t-
butil monoefiri 62.60 7.13 63.72 7.96 83 108 

+64.8 
(с. 1.2 
EtOH) 

(+)- THDK turşusunun 
tsikloheksil monoefiri 65.75 7.84 66.40 8.3 86 85–87 

+65.6 
(с. 1.2 
EtOH) 

 
4-cü cədvəldən göründüyü kimi, tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 

turşusunun bütün sintez edilmiş optiki aktiv monoefirləri 
polyarizasiya olunmuş işıq müstəvisini 62–65° bucaqda fırlaya bilən 
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bərk kristal maddələrdir. 
 

Tsikloheks-4-en- və 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşularının nikel duzlarının alınması 

 
Klassik və asimmetrik Dils-Alder reaksiyalarında müxtəlif 

keçid metalları ilə tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşularının 
monoefirlərinin kompleksləri geniş istifadə olunur. Bundan başqa, 
son illərin məlumatlarında nikelin xelat kompleksləri norbornenin 
vinil (additiv) polimerləşməsində katalizator kimi çox geniş istifadə 
olunması göstərilir. Xelat kompleksləri metal ionları ilə polidental 
(bir neçə donor mərkəzə malik) liqandların qarşılıqlı təsirindən 
yaranmış daxili kompleks və ya tsiklik birləşmələrdir. Belə 
birləşmələrdə mərkəz ion (hissəcik) kompleks əmələ gətirən və onun 
ətrafına istiqamətlənən liqandlardan ibarət olur. Bu kompleks 
birləşmələrdən kimyada müxtəlif elementlərin analitik təyin 
edilməsində, qatılaşdırma və ayrılmasında, həmçinin tibb və kənd 
təssərüfatında ərzaqlara-yemlərə mikroelementləri (dəmir, nikel. Mis 
və s.) yerləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu da onların sərbəst metal 
ionlarına nisbətən daha yüksək mənimsəmək qabiliyyətləri ilə izah 
olunur. 

Nikel atomunun xelat kompleks əmələ gətirmə yönümlü 
olmağı onunla izah olunur ki, nikel atomları ilə elektron cütə sahib 
heteroatomları çox asanlıqla koordinasiya əlaqə yaradırlar. Belə 
atomlar kimi (elektronların donorlar) O- və N atomları iştirak edir.  

[4+2]-tsiklobirləşmə reaksiyası üçün katalizator kimi istifadə 
etmək məqsədilə THDK monoefirlərinin nikel duzlarının sintezi 
aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır: 

COOH

R1 COOR
-CH

3COOH
R1 COOR

COONiOCOCH3

+ Ni (CH3COO)2

R1= H;         R = -i-C
3H7

 (I); -n-C
4H9 (II); -i-C4H9

 (III);

R1=CH
3;      R = -i-C3H7

 (IV); -n-C
4H9

 (V); -i-C
4H9

 (VI).
 

Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşuların monoefirlərinin nikel 
duzlarının sintezi aşağıdakı üsul ilə həyata keçirilmişdir. 
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150 ml tutumlu stəkanda nikel asetat duzunun hesablanmış 
miqdarı 10 ml etil spirti ilə az qızdırılaraq həll edilmiş və nəticədə 
nikel asetatın spirtli məhlulu alınmışdır. Sonra bu məhlula 2 q 
tsikloheks-4-en- və 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşularının müvafiq monoefirindən 2 q əlavə edilmişdir. Reaksiya 2 
saat ərzində aparılmışdır.Reaksiyadan sonra əmələ gələn duz su ilə 
yuyulmuş, qurudulmuş və asetondan yenidən kristallaşdırılmışdır. 
Nəticədə, tsikloheks-4-en- və 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşularının müvafiq monoefirinin nikel duzları sintez olunmuşdur. 

Şəkil 1-də tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun izopropil 
izopropil monoefirinin Ni duzunun UB spektri verilmişdir. 

Sintez olunmuş tsikloheks-4-en-1.2-dikarbon turşusunun nikel 
duzunun İQ-spektrdə 1505-1600 sm-1 udulma zolağı var, bu ikiqat 
rabitəyə xas olan, həmçinin 1730-1750 sm-1 zolağı C=o qrupuna aid 
olan sahələrdir. C-O və C-H rabitəsin isə 1280-1290 sm-1(C-O) və 
2900-2910 sm-1 (C-H) zolağında müşahidə olunur. 

 
 
Şəkil 1. Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun izopropil 

monoefirinin nikel duzunun UB-spektri 
Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun izopropil 

monoefirinin nikel duzunun UB-spektrində 700 nm, 500 və 850 nm 
uyğun gələn iki udma zolağı müşahidə edirik. Bu monoefirin 
karboksil qrupunun O-atomu ilə duzun(asetat) tərkibindəki nikelin 
qarşılıqlı rabitəsini göstərir. 
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N-(β-hidroksietilamido)-tsikloheks-4-en və 4(5)-metltsikloheks-4-
en-1,2-dikarbon turşularının alkil və tsikloalkil monoefirlərinin 

alınması  
 

N-(β-hidroksietilamido)-tsikloheks-4-en- və 4(5)-
metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşularının monoefirlərinin 
alınması üçün aşağıdakı ümumi prosedurdan istifadə edilmişdir. 
Tsikloheksen və metiltsikloheksen dikarbon turşuların müvafiq 
monoefirinin hesablanmış miqdarı, mexaniki qarışdırıcı, su ayrılması 
üçün Din-Stark taxımı və termometr ilə təchiz edilmiş üç boğazlı 
kolbaya yerləşdirilərək əriyənə qədər qızdırılmışdır. Sonra, damla-
damla 0.5 q monoetanolamin əlavə edilmiş və reaksiya 2 saat davam 
etmişdir. Asetondan soyudulduqdan və yenidən kristallizasiya 
edildikdən sonra N-(β-hidroksietilamido)-tsikloheksen- və 4(5)-
metiltsikloheksendikarbon turşuların müvafiq monoefiləri alınmış,. 
fiziki-kimyəvi parametrləri təyin olunmuş və quruluşu IQ və NMR 
spektroskopiyası ilə təsdiq edilmişdir. 

N-(β-hidroksietilamido)-tsikloheks-4-еn- və N-(β-
hidroksietilamido)-4(5)-metiltsikloheks-4-еn-1,2-dikarbon 
turşularının monoefirlərinin sintezi aşağıda göstərilən sxem üzrə 
aparılmışdır: 

R,
COOR

CONH-CH2
-CH

2
-OHHO NH2R,

COOR

COOH
+

95-1000C
-H

2O

 
R´=H;       R = С4Н9; ; 
R´=СH3;   R = n-С3Н7; i-С4Н9; t-С4Н9. 
 

Sintez olunmuş birləşmələr müvafiq ərimə temperaturuna 
malik olan kristal maddələrdir və bu birləşmələrin çıxımı 84 ilə 87% 
arasında dəyişir. Alınan birləşmələrin quruluşu İQ, 1H və 13C NMR 
spektroskopiyası ilə təsdiq edilmişdir. 

 
2. BİTSİKLO(2.2.1)-HEPTENİN RASEMİK VƏ OPTİKİ 

AKTİV TÖRƏMƏLƏRİNİN ALINMASI  
Norbornendikarbon turşusunun alkil və tsikloalkil 

monoefirlərini əldə edilməsi üçün əvvəlcədən sintez edilmiş 
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tsiklopentadien və malein turşusunun müvafiq monoefirləri arasında 
dien sintezi reaksiyasından istifadə olunmuşdur. 

 
Bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun alkil və 

tsikloalkil monoefirlərinin endo-izomerlərinin alınması 
 

Bisiklo[2.2.1]-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun alkil və 
tsikloalkil monoefirlərinin endo-izomerlərinin sintezi aşağıdakı sxem 
üzrə aparılmışdır: 

Cədvəl  5  
Sintez olunmuş norbornendikarbon turşusunun alkil və 

tsikloalkil monoefirlərinin endo-izomerlərinin fiziki-kimyəvi 
göstəriciləri  

Birləşmələr Brutto-
formul 

Tapılıb, % Hesablanıb, 
% Çıxım,

% 
Т.ər.,

°С С Н С Н 
NDT endo-n-propil 

monoefiri 
С 

12Н16О4 
64.17 6.96 64.29 7.14 92 140–

142 
NDT endo-i-propil 

monoefiri С12Н16О4 63.92 7.36 64.29 7.14 93 138–
139 

NDT endo-n-butil 
monoefiri С13Н18О4 65.10 7.10 65.54 7.56 91 135–

137 
NDT endo-i-butil 

monoefiri С13Н18О4 65.84 7.98 65.54 7.56 93 138–
139 

NDT endo-t-butil 
monoefiri С13Н18О4 66.71 6.82 65.54 7.56 90 142–

143 
NDT endo-

tsiklopentil monoefiri С14Н18О4 66.84 7.41 67.20 7.20 93 128 

NDT endo-
tsikloheksil monoefiri С15Н20О4 68.01 7.12 68.18 7.57 91 115 

NDT endo-
tsikloheksenil 

monoefiri 
С15Н18О4 68.18 5.99 68.70 6.87 91 134 

NDT endo-
metiltsikloheksenil 

monoefiri 
С16Н22О4 69.06 7.91 68.61 7.35 93 127 
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OH

OH

O

O

+ COOH

C

O

OR

 
R = -n-C3H7;  -i-C3H7; -n-C4H9; -i-C4H9; -t-C4H9;

; ; ;
CH3

 
Cədvəl 6 

Bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun alkil və 
tsikloalkil monoefirlərinin endo-izomerlərinin İQ-spektral 

analizin göstəriciləri  
Birləşmələr İQ-spektr, sm–1 

NDT endo-n-propil monoefiri 1730 (С=О), 1480 (С=С), 1280 (С–О), 
2900 (С–Н), 831 (С–Н) 

NDT endo-i-propil monoefiri 1720 (С=О), 1430 (С=С), 1290 (С–О), 
2910 (С–Н), 845 (С–Н) 

NDT endo-n-butil monoefiri 1725 (С=О), 1500 (С=С), 1265 (С–О), 
2915 (С–Н), 829 (С–Н) 

NDT endo-i-butil monoefiri 1730 (С=О), 1480 (С=С), 1275 (С–О), 
2905 (С–Н), 830 (С–Н) 

NDT endo-t-butil monoefiri 1715 (С=О), 1490 (С=С), 1250 (С–О), 
2900 (С–Н), 875 (С–Н) 

NDT endo-tsiklopentil monoefiri 1795 (С=О), 1595 (С=С), 1270 (С–О), 
2920 (С–Н), 845 (С–Н) 

NDT endo-tsikloheksil monoefiri 1740 (С=О), 1580 (С=С), 1300 (С–О), 
2915 (С–Н), 860 (С–Н) 

NDT endo-tsikloheksenil 
monoefiri 

1765 (С=О), 1560 (С=С), 1280 (С–О), 
2900 (С–Н), 840 (С–Н) 

NDT endo-metiltsikloheksenil 
monoefiri 

1760 (С=О), 1580 (С=С), 1310 (С–О), 
2920 (С–Н), 835 (С–Н) 

 
Sintez olunmuş bisiklo[2.2.1]-hept-2-en-5,6-dikarbon 

turşusunun monoefirlərinin endo-izomerlərinin fiziki-kimyəvi 
parametrləri müəyyən edilmiş və cədvəl 5-də təqdim edilmişdir. 5-cı 
cədvəldən göründüyü kimi, sintez olunmuş bitsiklo[2.2.1]-hept-2-en-
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5,6-dikarbon turşusunun alkil və tsikloalkil monoefirlərinin endo-
izomerləri ərimə temperaturu 115–143°C arasında olan kristal 
maddələrdir. 6-cı cədvəldən görünür ki, bitsiklo[2.2.1]-hept-2-en-
5,6-dikarbon turşusunun endo-tsikloheksil monoefiri ən aşağı ərimə 
nöqtəsinə malikdir və ən yüksək ərimə nöqtəsi isə endo-t-butil 
monoefir üçün aşkar edilmişdir. Sintez olunmuş bitsiklo[2.2.1]-hept-
2-en-5,6-dikarbon turşusunun alkil və tsikloalkil monoefirlərinin 
endo-izomerlərinin quruluşu İQ, 1H və 13C NMR spektroskopiyası ilə 
təsdiq edilmişdir.  

Cədvəl  7 
Bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun alkil və 

tsikloalkil monoefirlərinin endo-izomerlərinin 1Н NMR-spektral 
analizinin göstəriciləri  

Birləşmələr/ 
Kim. sürüş., m.p. Н 2

эндо  Н 2
экзо  

Н
3
эндо  

Н 3
экзо  Н–С=С–H СООН 

NDT endo-n-propil 
monoefiri – 1.4 – 1.73 6.1 м 11.1 s 

NDT endo-i-propil 
monoefiri – 1.2 – 1.64 6.2 м 10.9 s 

NDT endo-n-butil 
monoefiri – 1.31 – 1.58 6.0 м 11.0 s 

NDT endo-i-butil 
monoefiri – 1.38 – 1.72 6.0 м 11.1 s 

NDT endo-t-butil 
monoefiri – 1.25 – 1.55 6.1 м 10.9 s 

NDT endo-tsiklopentil 
monoefiri – 1.37 – 1.78 5.85 м 12.0 s 

NDT endo-tsikloheksil 
monoefiri – 1.52 – 1.60 5.98 м 11.8 s 

NDT endo-tsikloheksenil 
monoefiri – 1.58 – 1.51 5.7 м 11.4 s 

NDT endo-
metiltsikloheksenil 

monoefiri 
– 1.30 – 1.60 6.2 м 12.0 s 

 
Sintez olunmuş birləşmələrin quruluşu da 1H NMR 

spektroskopiyası ilə təsdiq edilmişdir. 1H NMR spektroskopik 
analizinin nəticələri 7-ci cədvəldə verilmişdir. 
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Malein turşusunun  β-hidroksialkil monoefirlərinin alınması  
Malein turşusunun β-hidroksialkil monoefirlərinin alınması 

üçün malein anhidridi və ikiatomlu spirtlər (etandiol-1,2 və 
propandiol-1,3) arasında gedən birləşmə reaksiyasından istifadə 
olunmuşdur. Reaksiya aşağıda göstərilən sxem üzrə keçirilmişdir: 

O

O

O

+
OH

OH

R O

OH

O

O
OHR  

R = - H;  -CH3  
 

Bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun endo-β-
hidroksialkil monoefirlərinin alınması 

Yuxarıda göstərilmiş maddələrin endo-izomerlərinin alınması 
aşağıdakı sxem üzrə aparılır: 

O

OH

O

O
OHR

+ COOH

C

O

O

OHR  
R = - H;  -CH3 . 

Sintez olunmuş maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri cədvəl 8-
də verilmişdir.  

Burada sintez olunmuş birləşmələrin element analizin 
göstəriciləri, ərimə temperaturu, çıxım, eləcə də alınmış maddələrin 
brutto-formulları göstərilmişdir. 

Cədvəl  8 
Sintez olunmuş norbornendikarbon turşusunun β-hidroksialkil 
monoefirlərinin endo-izomerlərinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri  

Birləşmələr Brutto-
formul 

Tapılıb, % Hesablanıb, % Çıxım,
% 

Т.ər., 
°С С Н С Н 

NDT endo-β-
hidroksietil monoefiri С11Н14О5 57.99 6.02 58.4 6.19 93 55 

NDT endo-β-hidrok-
sipropil monoefiri С12Н16О5 59.11 5.12 60.5 5.88 91 59 
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Bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5,6-dikarbon turşusunun alkil və 
tsikloalkil monoefirlərinin optiki aktiv izomerlərinin alınması  

 
Norbornendikarbon turşusunun yuxarıda göstərilən mono-

efirlərinin optiki aktiv (xiral) izomerlərini alnması üçün, xiral 
katalitik kompleks AlCl2OMent və həlledici iştirakı ilə 
tsiklopentadien və bəzi norbornendikarbon turşusunun 
monoefirlərinin arasında gedən asimmetrik Dils-Alder 
reaksiyasından istifadə edilmişdir. Reaksiya aşağıdakı sxem üzrə 
aparılır 

OR

OH+

O

O

to, kat*

COOH

COOR  
R= -n-C3H7; -n-С4Н9; tsikloheksil 
katalizator – AlCl2OMent 
temperatur – (–)50:(+)40°С  
həlledici – СН2Cl2, C6H6, C6H5CH3. 

Sintez olunmuş birləşmələrin optiki fırlanma bucağı 
polyarimetrlə təyin edilmişdir. Əldə edilmiş birləşmələrin optiki 
çıxımı, onların təcrübədə tapılan spesifik fırlanma dəyərləri ilə 
ədəbiyyatda tapılan bu birləşmələrin maksimum spesifik fırlanma 
dəyərləri müqayisə edilərək müəyyən edilmişdir. 

Rasemik və optiki aktiv dikarbon turşularının bitsiklo(2.2.1)-
hept-2-en-5-metilol monoefirlərinin rasemik və optiki aktiv 

alınması  
 

Bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2-metilol monoefirlərinin alınması 
üçün əvvəlcədən tsiklopentadien və allil spirti arasında gedən Dils-
Alder reaksiyası əsasında norbornenilmetanolun (bitsiklo(2.2.1)-
hept-5-en-2-metilol) sintezi aşağıda göstərilən sxem üzrə 
aparılmışdır: 

OH+
avtoklavda, 12 saat

T = 170-180oC
p = 4-5 atm

OH
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Norbornenilmetanolun alınma üsulu aşağıdakı kimidir. İlkin 
reagentlərin hesablanmış miqdarı [33 q (0,5 mol) TsPD və 34,8 q 
allil spirti) fırlanan avtoklava yüklənmiş və reaksiya 170-180˚C 
temperaturda və 4-5 atm.təzyiqdə 12 saat ərzində aparılmışdır və 
başlanğıc reaktivlərin nisbəti müvafiq olaraq 1:1.2 götürülmüşdür. 
Məhsul vakuumda (20 mm c.st.) distillə edilərək 47.46 q 
norbornenilmetanol əldə edilmişdir. Məqsədli məhsulun çıxımı 70% 
təşkil etmişdir. Sintez olunmuş norbornenilmetanol aşağıdakı fiziki-
kimyəvi xassələrə malikdir: qayn. temp. 188–190°С, sıxlıq 0.9981 
q/ml, refraksiya indeksi - 1.4998, brutto-formul С8Н12О 

 
Şəkil 2.  5-(norborn-2-enil)metanolun İQ-spektri 

Sintez olunmuş maddələrin quruluşu İQ- və NMR 
spektroskopik üsulu ilə təsdiq olunmuşdur. 

Şəkil 2 və 3-də sintez olunmuş 5-(norbornen-2-enil)metanolun 
İQ-və NMR spektrləri verilmişdir. 

Şəkil 3-də göründüyü kimi C atomunun protonu (C6Hekzo) 
vəziyyətdə dublet-dublet (güclü qarışıq cazibə) siqnalını 0,452 m.h., 
(SSQS) zolağında verir. Bu protonun spin-spin qarşılıqlı təsir sabiti 
C5H protonu ilə 3J6экзо,5 = 4.1. Н7s və Н7а protonlarının siqnalı isə 
uyğun olaraq δ = 1.440 m.h. və 1.186 m.h. zolağında triplet şəklində 
çıxır. Bu protonların (SSQS) 2J7s,7a = 7.9 olur. Н 6

  эндо protonları 1.684 
m.h. multiplet siqnallar verir. Bu protonu SSQS 2J6endo,6ekzo = 11.4 и 
3J6endo,5 = 9.2 təşkil edir. Н5 protonun siqnalları  δ = 2.86 
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m.h.sahəsində kvartet şəklində çıxır. Н4 və Н1 protonlarının siqnalları 
δ = 3.21–3.36 m.h. və δ = 3.46 m.h. uyğun olaraq triplet şəkildə 
təzahür edir. İkiqat rabitənin (H-C=C-H) protonlarının siqnalları δ = 
6.075–6.003 m.h. multiplet şəkilində olur. Bu protonların SSQS: 
3J2,1=2.8, 3J3,4=3.0. OH-qrupunun protonları δ = 3.915 m.h. zolağında 
genişlənmiş sinqlet siqnalı verir. Н8А və Н8В О–С8Н2 qrupunun 
protonları δ = 3.36–3.46 m.h. zolağında dublet-dublet siqnalı verir.  

 
 

 
Şəkil 3.  5-(norborn-2-enil)metanolun 1H NMR-spektri 

Alınmış məhsulun 13C NMR spektri (şəkil 4) də göstərilmiş 
strukturu təsdiqləyir. 

Şəkil 4-də 5-(norborn-2-enil)metanolun 13C NMR spektri 
verilmişdir. 
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Şəkil 4.  5-(norborn-2-enil)metanolun 13C NMR-spektri 

6(С6) vəziyyətindəki C atomunun siqnalları zəif cazibə 
zolağında - δ=28.83 m.h.-də çıxır.  δ = 41.76 m.h. zolağında 
müşahidə olunan siqnallar С5 atomuna aiddir. Norbornen həlqəsinin 
körpüsünün С1 və С4 karbonlarının siqnalları δ = 42.26 və 43.60 m.h. 
zolağında çıxır. δ = 49.41 m.h. zolağındakı siqnal  С7 karbon 
atomuna aiddir, С8 karbon atomunun siqnalı isə δ=65.76 m.h. 
zolağında olur. İkiqat rabitənin (C=C) karbon atomlarına aid olan С3 

və С2 siqnalları güclü cazibə sahəsində δ=132.32 və 137.78 
m.h.zolağında uyğun olaraq müşahidə olunur.  

Bu üsulla əldə edilən bitsiklo[2.2.1]-hept-2-en-5-metilol 
sonradan bəzi dikarbon turşularının bitsiklo[2.2.1]hept-2-en-5-
metilol monoefirlərinin sintezi üçün ilkin maddə kimi istifadə 
edilmişdir, xüsusən malein, adipin və kəhrəba turşuları. 

Doymuş dikarbon turşularının iştirakı ilə reaksiyalar aşağıdakı 
sxem üzrə aparılır: 

CH2OH

-HOH
CH2

-O-C-R-C-OH

O O+ HOOC-R-COOH H+, toluol

R= -CH2
-CH

2
-;    -CH

2
-CH

2
-CH

2
-CH

2
.

 
Malein anhidridi və norbornenilmetanol iştirakı ilə reaksiya 

aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır: 
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CH2OH
O

O

O

CH2
-O-C-CH=CH-C-OH

O O+ H+, toluol

 
Sintez olunmuş bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5-metilol mono-

efirlərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri cədvəl 9-də verilmişdir.  
Cədvəl  9 

Bəzi dikarbon turşularının bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2-metilol 
monoefirlərinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri  

Birləşmələr Brutto-
formul Çıxım, % Т.ər., 

°С 
Kəhrəba turşusunun bitsiklo[2.2.1]-

hept-5-еn-2-metilol monoefiri С12Н16О4 84 64-65 

Adipin turşusunun bitsiklo[2.2.1]-
hept-5-еn-2-metilol monoefiri С14Н20О4 83 85 

Malein turşusunun bitsiklo[2.2.1]-
hept-5-еn-2-metilol monoefiri С12Н14О4 90 80-82 

 
9-cü cədvəldən göründüyü kimi, sintez edilmiş dikarbon 

turşularının bitsiklo[2.2.1]-hept-2-en-5-metilol monoefirləri ərimə 
nöqtəsi 64–85°C aralığında olan kristal maddələrdir. Sintez edilmiş 
monoefirlərin çıxımı isə 83–90% arasındadır. 

 
Tsiklopentadien və C17 sırası daxili olefinlər və ali doymamış 

turşular arasında dien kondensləşmə reaksiyası  
 

Tsiklopentadien və olein turşusu arasında gedən reaksiya 
aşağıdakı sxem üzrə aparılır: 

O
OH

O
OH

+

 
Bu reaksiyanın həyata keçirilməsi proseduru aşağıdakı kimidir. 

Reagentlərin hesablanmış miqdarı [16.5 q (0.25 mol) tsiklopentadien 
və 70.5 q (0.25 mol) olein turşusu] hermetik polad ampulaya 
yerləşdirilmiş və 6 saat ərzində 200–220°C temperaturda sobada 
qızdırılmışdır. Reaksiya tamamlandıqdan sonra alınmış məhsul 
vakuum distilləyə (təzyiq - 25 mm. c.st.) uğradılmış. və nəticədə 
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79.17 q 8-(3-oktilbitsiklo[2.2.1]-hept-5-enil)oktan turşusu alınmış; 
çıxım 91%, sonra isə onun fiziki-kimyəvi parametrləri təyin 
edilmişdir. 

Aydındır ki, TsPD və olein turşusu (OT) arasındakı Dils-Alder 
reaksiyası aşağıdakı mexanizmə uyğun keçirilir. TsPD molekulunda, 
konyuqə olması səbəbiylə delokallaşmış rabitə meydana gəlir və bu 
vəziyyətdə molekulun bir ucunda qismən müsbət yük, digər ucunda 
isə qismən mənfi yük əmələ gəlir. Olein turşusu molekulunda 
elektrodonor alkil əvəzedicisi ikiqat rabitənin elektron sıxlığını artırır 
və nəticədə C=C rabitənin atomlarından biri qismən mənfi olur və 
buna görə də ikiqat rabitənin digər karbon atomu qismən müsbət 
olur. Dils-Alder reaksiyası sinxron şəkildə davam edir, yəni eyni 
zamanda, əks yüklu atomlar birləşdirilməsilə aşağıda göstərilən sxem 
üzrə  endo-tsikloadduktun əmələ gəlməsi müşahidə olunur:  

(CH2)7

COOH

(CH2)7
CH3

100° C

(CH2)7

COOH

(CH2)7
CH3  

TsPD və OT adduktun – 8-3-oktil-bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5-
il)oktan turşusunun spektral analizlərin nəticələri şəkil 5-də 
verilmişdir.

 
Şək. 5  8-3-oktil-bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2-il)oktan turşusunun 

İQ-spektri 
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Alınmış adduktun 1Н NMR spektrində protonların aşağıda 
göstərilən siqnalları müşahidə olunur: 0.89 və 1.12–1.27 m.h. (CH3- 
və CH2-qruplar); 2.0 m.h. (tsiklik metilen qrupu); 5.5 m.h. (C=C); 
11.7 m.h. (СООН-qrupu). 

13С NMR spektrində aşağıda göstərilən karbon atomların 
siqnalları aşkar olunmuşdur: 18 m.h. (CH3-qrupu), 21–35 m.h.( CH2-
qrupu), 127 m.h. (С=С), 181 m.h. (COOH-qrupu). 

TsPD və linol turşusu arasında gedən reaksiya analoji sxem 
üzrə həyata keçirilmişdir: 

COOH

(CH2)5 CH3

HC

HC

(CH2)7 (CH2)7

COOH

CH3(CH2)5
 

Bu reaksiyanın həyata keçirilməsi proseduru aşağıdakı kimidir. 
Reagentlərin hesablanmış miqdarı [16.5 q (0.25 mol) tsiklopentadien 
və 70 q (0.25 mol) linol turşusu] hermetik polad ampulaya 
yerləşdirilmiş və 6 saat ərzində 200–220°C temperaturda sobada 
qızdırılmışdır. Reaksiya tamamlandıqdan sonra alınmış məhsul 
vakuum distilləyə uğradılmışdır (təzyiq – 25 mm. c.st.) edilməsinə 
məruz qaldı. və nəticədə 76.54 q məhsul - 8-(3-okt-2-
enilbitsiklo[2.2.1]-hept-5-enil) oktan turşusu 92% çıxımı ilə əldə 
edilmişdir və sonra onun fiziki-kimyəvi parametrləri təyin 
olunmuşdur. 

Cədvəl  10 
Sintez olunmuş adduktların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Addukt Т.qayn., °С, 
p (mm c.s.) 

20
4d  20

Dn  
Turşu 
ədədi, 

mq КОН/q 
8-(3-окtilbitsiklo[2.2.1]-
hept-5-enil)oktan turşusu 82–83 (25) 0.8315 1.4510 72.45 

8-(3-окt-2-
enilbitsiklo[2.2.1]-hept-5-

enil)oktan turşusu 
91–93 (25) 0.8457 1.4620 24.1 
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Sintez olunmuş məhsulun fiziki-kimyəvi göstəriciləri cədvəl 
10-da verilmişdir. 

Sintez olunmuş adduktların 8-(3-окtilbitsiklo[2.2.1]-hept-5-
enil)oktan turşusu və 8-(3-окt-2-enilbitsiklo[2.2.1]-hept-5-enil)oktan 
turşusu çıxımları müvafiq olaraq 91–92% təşkil edir. 

Heptadesen-8 СН3-(СН2)6-СН=СН-(СН2)7–СН3 - daxili 
olefinlərdən biridir, onun empirik formulu С17Н34. Bu olefin, 
müxtəlif katalizatorların (təbii və sintetik alüminosilikatlar, nano-
ölçülü metal oksidləri) iştirakı ilə axın sistemində olein turşusunun 
termokatalitik dekarboksilləşməsi ilə sintez olunmuşdur. Olein 
turşusundan heptadesen-8 alınma reaksiyası aşağıdakı sxemlə təmsil 
oluna: 

С17Н35СООН  →  С17Н34  +  СО2 
Alınmış heptadesen-8 tsiklopentadien ilə dien sintezi 

reaksiyasında dienofil kimi aşağıda göstərilən sxem üzrə istifadə 
olunmuşdur: 

+
CH-(CH2)7

-CH
3

CH-(CH2)6
-CH

3

(CH2)7
-CH

3

(CH2)6
-CH

3  
Reaksiyanın aparılma qaydası aşağıdakı kimidir. Reagentlərin 

hesablanmış miqdarı [16.5 q (0.25 mol) tsiklopentadien və 59.5 q 
(0.25 mol) heptadesen-8] hermetik polad ampulaya yerləşdirilmiş və 
6 saat ərzində 200-220°C temperaturda sobada qızdırılmışdır. 
Alınmış məhsul, vakuum distilləyə uğradılmış (25 mm. с.st.) və 
nəticədə 69 q addukt - (2-oktil-3-heptil)bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en 92% 
çıxımla əldə edilmişdir və sonra onun fiziki-kimyəvi parametrlərini 
təyin edilmişdir. 

Sintez olunmuş (2-oktil-3-heptil)bitsiklo[2.2.1]-hept-5-enin 
quruluşu İQ- və NMR spektroskopik üsullarla təsdiq olunmuşdur. 

Sintez olunmuş adduktun 1Н NМR  spektrində СН3 и СН2 
qrupların protonlarının siqnalları 0.92 və 1.31 m.h. sahəsində 
müşahidə olunur, tsiklik metilen qrupunun protonları və C–H 
qrupunun protonları 2.04-2.38 m.h. intervalında siqnal verir, ikiqat 
rabitənin yanında protonların siqnalları isə 5.40 m.h. sahəsində aşkar 
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olunur. 
Sintez olunmuş (2-oktil-3-heptilbitsiklo92.2.1)-hept-5-enin 13С 

NMR  spektrində. СН3 qrupun karbon atomun siqnalları 14.1 m.p. 
müşahidə olunur, СН2 и СН-qruplarının karbon atomlarının 
siqnalları 22.6–32.6 m.h. sahəsində rast gəlinir. Nəhayət, ikiqat 
rabitənin karbon atomlarının siqnalları 130 m.h. sahəsdə aşkar 
olunur.  

Tsiklopentadien və heptadesen-8 sintez olunmuş adduktun 
fiziki-kimyəvi göstəriciləri cədvəl 15-də verilmişdir. 

Heptadekadien-6,9 СН3-(СН2)4-СН=СН-СН=СН-(СН2)7–СН3 
daxili diolefindir və onun empirik formulu С17Н32. Bu diolefin linol 
turşusunun dekarboksilləşdirilməsi yolu ilə əldə edilmişdir. Alınmış  
heptadekadien-6,9, tsiklopentadienlə dien sintezi reaksiyasında 
dienofil kimi istifadə olunmuşdur və bu reaksiya aşağıda göstərilən 
sxem üzrə aparılmışdır: 

+

 
 

Reaksiyanın aparılma qaydası aşağıdakı kimidir. Reagentlərin 
hesablanmış miqdarı [16.5 q. (0.25 mol) tsiklopentadien və 59 q. 
(0.25 mol) heptadekadien-6.9], hermetik polad ampulaya yerləşdirilir 
və 6 saat ərzində 200–220°C-də sobada qızdırılır. Alınmış məhsul 
vakuum distilləyə uğradılmışdır (təzyiq - 25 mm. c.st.) və nəticədə 
70.22 q addukt - 2-heksil-3-dek-8-enilbitsiklo[2.2.1] -hept-5-en, 93% 
çıxımla alınmışdır və sonra onun fiziki-kimyəvi parametrləri təyin 
olunmuşdur. 

Sintez olunmuş TsPD və heptadekadien-6,9 adduktunun fiziki-
kimyəvi göstəriciləri cədvəl 11-də verilmişdir.. 

11-ci cədvəldən göründüyü kimi, tsiklopentadien və C17 sırası 
daxili mono- və diolefinlər (heptadesen-8 və heptadekadien-6.9) 
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əsasında sintez olunmuş adduktlar sıxlıqları və refraksiya indeksləri 
təxminən eyni olan mayelərdir, lakin onların qaynama nöqtələri 
kəskin şəkildə fərqlənir. Qeyd edək ki, sintez olunmuş birləşmələrin 
çıxımları müvafiq olaraq 92 və 93% təşkil edir. 

Cədvəl  11 
TsPD və heptadesen-8 və heptadekadien-6.9 əsasında sintez 

olunmuş adduktların fiziki-kimyəvi göstəriciləri  

Addukt 
Т.qayn., 
°С (mm 

c.s.) 
20
4d  20

Dn  

2-оktil-3-heptilbitsiklo[2.2.1]-hept-
5-еn 

86–89 
(25) 1.4565 0.8395 

2-heksil-3-des-8-enilbitsiklo[2.2.1]-
hept-5-еn 207 (25) 1.4507 0.8364 

 
3. TSİKLOPENTADİENİN C6-C10 SIRASI ALİFATİK 

BİRATOMLU SPİRTLƏRLƏ ALKİLLƏŞMƏSİ  
 

Di-n-alkil əvəzolunmuş TsPD-nin sintezi TsPD C6–C10 sırası 
alifatik biratomlu spirtlərlə katalitik alkilləşmə reaskiya əsasında 
aşağıda göstərilən sxem üzrə həyata keçirilmişdir: 

R
R

- 4 H
2O2 + 4 ROH 2

 
harada  R = –n-C6H13;  –n-C7H15;  –n-C8H17;  –n-C9H19;  –n-C10H21. 

Az miqdarda nano-ölçülü maqnezium oksid əlavə edilən 87% 
KOH-ın sulu məhlulu katalizator kimi istifadə edilmişdir. 

 
Di-n-heksil-TsPD sintezi 

 
Di-n-heksil-TsPD-nin alınması aşağıdakı prosedura uyğun olaraq 

həyata keçirilmışdır. Mexaniki qarışdırıcı, damcı qıfı, soyuducu, Din-
Stark və termometri olan reaksiya kolbasına102 q n-heksanol və 10.3 
q 87% KOH məhlulundan (0.16 mol),2 q nano-ölçülü maqnezium 
oksiddən ibarət katalitik sistem yerləşdirmişdir. Qızdırmaqdan əvvəl 
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reaksiya qarışığına bir hissə DTsPD (6.6 q; 0.05 mol) əlavə 
edilmişdir. Sonra temperatur 150°C-ə çatdırılmışdır. Din-Stark 
tələsində su yığılmağa başladıqdan sonra, DTsPD-nin qalan hissəsi 
(28.4 q; 0.22 mol) 1,5 saat ərzində damla-damla əlavə edilmişdir. 
DTsPD əlavə edildikdən sonra reaksiya qarışığı 4 saat qızdırılmışdır. 
Soyuduqdan sonra qarışıq su və heksan ilə yuyulur, MgSO4 üzərində 
qurudulur və vakuum altında distillə edilir (p = 10 mm c.st.). 
Nəticədə di-n-heksil-TsPD alınmışdır. Çıxım 64.7%-dir. Alınmış 
maddənin fiziki-kimyəvi parametrləri müəyyən edilmişdir: qaynama 
nöqtəsi – 72–75°C (10 mm c.st.), sıxlığı - 0.7855 q/ml, refraksiya 
indeksi - 1.4340.  

Ümumi formula C17Н30 -dur. Molekul kütləsi - 234. 
Alınmış di-n-heksil-TsPD-nin quruluşu İQ və NMR 

spektroskopiyası ilə təsdiq edilmişdir. 
 

Di-n-heksiltsiklopentanın sintezi 
 

Di-n-alkiltsiklopentanların sintezi əvvəl sintez olunmuş 
müvafiq di-n-alkil-TsPD əsasında Ni/kizelgur katalizator üzərində 
hidrogenləşdirmə reaksiyası ilə həyata keçirilmişdir. Reaksiya 200–
220°C temperaturda və 50-60 atm hidrogen təzyiqində avtoklavda 
aparılmışdır. Təzyiq dəyişikliyi dayandırılana qədər proses bir neçə 
saat davam etdirilmişdir. 

Di-n-alkil-TsPD-nin hidrogenləşmə reaksiyası aşağıdakı 
sxemlə təmsil oluna bilər: 

R

R

+ 2H2

R

R  
Alınmış di-n-heksiltsiklopentanın 100°C və 40°C-də kinematik 

özlülüyü, özlülük indeksi və donma nöqtəsi təyin edilmişdir. 
Göstərilmişdir ki, sintez olunmuş məhsulun 100°C-də kinematik 
özlülüyü 2.0 mm2/s, 40°C-də isə kinematik özlülüyü 5.31 mm2/s, 
özlülük indeksi 167, donma nöqtəsi isə mənfi 55°C-dir. Bu 
göstəricilər sintez olunmuş  birləşmənin yaxşı özlülük-temperatur 
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xassələrinə malik olduğunu göstərir və buna görə də alınmış maddə 
sintetik sürtkü yağlarına aşqar kimi istifadə üçün tövsiyə oluna bilər. 

C7-C10 sırası  di-n-alkiltsiklopentanlar oxşar üsulla əldə edilmiş 
və onların özlülük-temperatur xassələri  cədvəl 12-da göstərilmişdir. 

Cədvəl  12 
Sintez olunmuş di-n-alkiltsiklopentanların 

özlülük-temperatur xassələri  

Birləşmələr 
Kinematik 

özlülük, mm2/s Özlülük 
indeksi 

Donma 
temperaturu, 

°C 100 40 
Di-n-heksiltsiklopentan 2.0 5.31 167 –55 
Di-n-heptiltsiklopentan 2.15 5.82 173 –58 
Di-n-oktiltsiklopentan 2.20 4.6 147 –60 

 
12-ci cədvəldən göründüyü kimi, sintez edilmiş di-n-

alkiltsiklopentanlar yaxşı özlülük-temperatur xassələrinə malikdir və 
buna görə də sintetik sürtkü yağlarının komponentləri kimi istifadə 
üçün tövsiyə oluna bilər. 

 
4. Sintez olunmuş birləşmələrin tətbiq sahələrinin 

müəyyən edilməsi 
 

Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun rasemik və optiki 
aktiv monoefirlərinin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi 

 
Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun rasemik və xiral 

monoefirlərinin bioloji aktivliyini, xüsusən də antibakterial və 
antifunqal xassələrini öyrənmək məqsədilə analiz üçün aşağıdakı 
maddələr istifadə edilmişdir: tsikloheks-4-en-1,1-dikarbon 
turşusunun izopropil monoefiri (1), tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun  n-butil monoefiri (2), tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun izobutil monoefiri (3), tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun monoefiri (4), (-)-tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşunun 
mentil monoefiri (5). 

Test-kultur kimi qrammüsbət (Staphylococcus aureus), 
qrammənfi (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) 
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bakteriyalar, həmçinin Candida cinsinin mayaya bənzər göbələkləri 
də istifadə olunmuşdur. 

Yuxarıda göstərilən birləşmələrin antimikrob aktivliyinin 
öyrənilməsi etanol, rivanol, furasilin, karbol turşusu, xloramin kimi 
tibbi praktikada geniş istifadə olunan məlum bakterisid dərman 
preparatlarla müqayisədə aparılmışdır. 

Sintez olunan maddələrin antimikrob aktivliyi dispersiya-
kontakt üsulu ilə öyrənilmişdir, yəni yuxarıda göstərilən müxtəlif 
mikroorqanizmlərə ardıcıl durulaşma üsulu ilə yoxlanılmışdır. 

Bunun üçün test edilən maddənin 1% spirtli məhlulu distillə 
edilmiş suda müxtəlif konsentrasiyalarda durulaşdırılmışdir. Daha 
sonra, hər bir boruya 1 ml-də 900 min mikrob cismi olan 0,1 ml test 
kultur aşılanmışdır. Toxumlama 10, 20, 30, 40, 60 dəqiqədən sonra 
(məruz qalma müddəti) aparılır. Birləşmələrin durulaşması sırasıyla 
1:100, 1:200, 1:400, 1:800 və 1:3200 olmuşdur. 

Qida maddəsi olaraq bakteriyalar üçün MPA pH 7.2-7.4 və 
göbələklər üçün Saburo mühitindən istifadə edilmişdir. Bakteriyalar 
üçün termostatda inkubasiya müddəti 370C-də 18-24 saat, göbələklər 
üçün 280C-də 1-10 gün idi. 

Test edilmiş birləşmələrin və nəzarət preparatlarının 
antimikrob  aktivliyinin sınanmasının nəticələri şək. 5 Escherichia 
coli nümunəsində verilmişdir. 

 
Şəkil 5. Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun izopropil 

monoefirinin rasemik (1) və optiki aktiv formaların (2) və etil 
spirtinin (3) Escherichia coli əleyhinə antimikrob aktivliyinin 
müqayisəsi 
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4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
monoefirlərinin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi 

 
Şəkil 6-də, 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 

izopropil monoefiri və etil spirtinin Staphylococcus aureus qarşı 
antimikrob aktivliyinin müqayisəsi göstərilmişdir.  

Şəkil 6-də sintez etdiyimiz birləşmənin nəzarət preparatdan 
daha çox antimikrob aktivliyinə malik olduğunu görmək olar. Əgər 
1:100 nisbətində eyni aktivliyi nümayiş etdirirlərsə, daha yüksək 
durulaşma dərəcələrində aktivlikləri bir-birindən kəskin dərəcədə 
fərqlənir. Beləliklə, 0.05 mq/qatılıqlarda sintez olunmuş birləşmənin 
ekspozisiya müddəti 10 dəqiqədir və nəzarət preparatı üçün bunun 
üçün təxminən bir saat lazımdır. Durulaşma dərəcəsinin artması ilə 
(konsentrasiyası 0.025 mq/ml), sintez edilmiş birləşmə və etanolun 
təsir müddəti uyğun olaraq 10 və 60 dəq. təşkil edir. Daha çox 
durulaşma ilə (0.0125 mq/ml qatılıqlarda), eyni göstəricilər müvafiq 
olaraq 20 və 60 dəqiqə təşkil edir. 

 

 
Şəkil 6. 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
izopropil monoefirin (1) və etanolun (2) Staphylococcus aureus-a 
qarşı antimikrob aktivliyinin müqayisəsi 
 

Dikarbon turşularının bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-metilol 
monoefirlərinin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi 

Təhlil üçün aşağıda göstərilən maddələr götürülmüşdür: malein 
turşusunun bisiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-metilol monoefirin rasemik və 
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optiki aktiv izomerləri, həmçinin adipin turşusunun bisiklo[2.2.1]-
hept-5-en-2- metilol monoefiri. Tədqiqatın nəticələri cədvəl 13-də 
verilmişdir. 

13-ci cədvəldən göründüyü kimi, sintez olunan birləşmələr 
yüksək antibakterial aktivliyə malikdir. Göründüyü kimi, analiz 
edilən birləşmənin optiki aktiv izomeri qrammənfi bakteriyaları 
(Escherichia coli və Pseudomonas aeruginosa) istənilən durulaşma 
dərəcəsində, Staphylococcus aureus və Candida göbələklərinə qarşı 
isə demək olar ki, tamamilə məhv edir. 1:800 sulu məhlulun 
konsentrasiyasında (0.0125 mq/ml) ekspozisiya müddəti 20 
dəqiqədir. Adipin turşunun bitsiklo[2.2.1]-hept-2-en-5-metilol 
monoefirinin rasemik izomerinin antimikrob və göbələk əleyhinə 
aktivliyinin müqayisəsi göstərir ki, adipinatın maleatdan daha az 
aktiv olduğunu göstərir. Daha aydın olmaq üçün sintez edilmiş 
birləşmələrin tədqiq olunan mikroorqanizmlərə təsirinin qrafik 
asılılığı ayrıca göstərilmişdir. 

Cədvəl 13 
Dikarbon turşularının bisiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-metilol 

monoefirlərinin antimikrob aktivliyinin öyrənilməsi 
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13-cü cədvəldən göründüyü kimi, sintez olunan birləşmələr 
yüksək antibakterial aktivliyə malikdir. Göründüyü kimi, analiz 
edilən birləşmənin optiki aktiv izomeri qrammənfi bakteriyaları 
(Escherichia coli və Pseudomonas aeruginosa) istənilən durulaşma 
dərəcəsində, Staphylococcus aureus və Candida göbələklərinə qarşı 
isə demək olar ki, tamamilə məhv edir. 1:800 sulu məhlulun 
konsentrasiyasında (0.0125 mq/ml) ekspozisiya müddəti 20 
dəqiqədir. Adipin turşunun bitsiklo[2.2.1]-hept-2-en-5-metilol 
monoefirinin rasemik izomerinin antimikrob və göbələk əleyhinə 
aktivliyinin müqayisəsi göstərir ki, adipinatın maleatdan daha az 
aktiv olduğunu göstərir. Daha aydın olmaq üçün sintez edilmiş 
birləşmələrin tədqiq olunan mikroorqanizmlərə təsirinin qrafik 
asılılığı ayrıca göstərilmişdir. 

Şəkil 7-də, sintez edilmiş malein turşusunun bitsiklo[2.2.1]-
hept-2-en-5-metilol monoefirinin rasemik (1) və optiki aktiv 
formalarının (2), həmçinin nəzarət preparatının Staphylococcus 
aureus-a qarşı antimikrob aktivliyinin müqayisəsi göstərilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 7. Malein turşusunun bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2-metilol 
monoefirinin (1), onun optiki aktiv izomerinin (2) və nəzarət 
preparatının (3) Staphylococcus aureus-a qarşı antimikrob 
aktivliyinin müqayisəsi 
 

7-ci şəkildən göründüyü kimi, optiki aktiv izomer, rasemik 
izomeri və nəzarət preparatından daha yüksək antimikrob təsirə 
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malikdir. Beləliklə, 1:100 nisbətində, hər üç test birləşməsi praktiki 
olaraq eynidır və hər üç nümunənin təsir müddəti 10 dəqiqə. Bununla 
birlikdə, durulaşma dərəcəsinin daha da artması ilə, nəzarət 
dərmanının təsir müddəti bir saata (60 dəqiqə) qədər artırılır, rasemik 
izomeri üçün məruz qalma müddəti, durulaşma dərəcəsinin artması 
ilə dəyişir, ardıcıllıq belədir: 1:200 – 10 dəqiqə, 1:400 -də, müvafiq 
olaraq 20 dəqiqə və 1:800-də artıq 60 dəqiqə. 1:800 istisna olmaqla, 
bütün durulaşmada bisiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-metilol monoefirinin 
optiki aktiv izomeri üçün ekspozisiya müddəti 10 dəqiqədir və yalnız 
yüksək durulaşmada (1:800) 20 dəqiqəyə qalxır. 

Şəkil 8-də, malein turşusunun bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-
metilol monoefirinin rasemik (1) və optiki aktiv formalarının (2) 
Candida cinsinin mayaya bənzər göbələklərinə qarşı  antibakterial 
aktivliyinin müqayisəsi göstərilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 8. Malein turşusunun bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-metilol 
monoefirinin (1), onun optiki aktiv izomerinin (2) və nəzarət 
dərmanının (3) Escherichia coli-yə qarşı antimikrob aktivliyinin 
müqayisəsi 
 

8-ci şəkildən göründüyü kimi, optiki aktiv izomer, rasemik 
izomer və nəzarət preparatından fərqli olaraq  Escherichia coli 
üzərində daha sürətli dağıdıcı təsir göstərir. Beləliklə, şək. 5 göstərir 
ki, 1:100, 1:200 və 1: 400 nisbətində olan optiki aktiv izomer üçün 
antimikrob təsirə nail olmaq üçün təxminən 10 dəqiqə, rasemik 
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izomer və etil spirti üçün isə eyni durulaşma dərəcələrdə müvafiq 
olaraq 30 və 60 dəqiqə tələb olunur. 

Sintez edilmiş adduktların Pseudomonas aeruginosa üzərində 
təsirini öyrənərkən analoji  şəkil müşahidə olunur. 17-ci cədvəldən 
göründüyü kimi, əldə edilən birləşmələrin Pseudomonas aeruginosa 
üzərindCə təsiri, E. coli -yə  təsiri ilə tamamilə üst-üstə düşür (açıq-
aydın ki, bu mikroorqanizmlərin eyni etimologiyasına bağlıdır). 

Beləliklə, tədqiqatlar göstərir ki, sintez olunmuş birləşmələr –
dikarbon turşularının bisiklo[2.2.1]-hept-2-en-5-metilol monoefirləri 
məlum bakterisid dərmanlarla (xloramin istisna olmaqla) müqayisədə 
yüksək antimikrob aktivliyi göstərir və antiseptik dərman preparatlar 
kimi istifadə etməsinə tövsiyə olunur. 
 
Sintetik sürtkü yağlarının komponentləri kimi sintez edilmiş di-

n-alkiltsiklopentanların tədqiqi 
 

Məlumdur ki, sürtkü yağlarının əsas xüsusiyyətlərindən biri 
özlülük və donma nöqtəsidir. Yağın özlülüyü, yağın donma 
dərəcəsini və həddindən artıq temperaturda xüsusiyyətlərini qorumaq 
qabiliyyətini xarakterizə edir, yəni hissəciklər (molekullar) hərəkət 
edərkən daxili sürtünmə qüvvələri ilə müəyyən edilir. Yağın 
özlülüyü temperaturdan və təzyiqdən asılıdır və temperatur artdıqca 
və təzyiq azaldıqca yağın özlülüyü azalır. Başqa sözlə, temperaturun 
dəyişməsi ilə yağın özlülüyü nə qədər az dəyişərsə, yağın özlülük-
temperatur əyrisi o qədər düz olar və keyfiyyəti daha yüksək olar. 
Bunun səbəbi, yüksək temperaturda düz özlülük-temperatur əyriləri 
olan yağların mühərrik hissələrinin etibarlı yağlanması üçün kifayət 
qədər özlülük saxlamasıdır və aşağı temperaturda belə yağların 
özlülüyü mühərriki işə salmağı çətinləşdirəcək qədər yüksək deyil. 
Yağın özlülüyü kəmiyyətcə xarakterizə etmək üçün aşağıdakı formul 
ilə təyin olunan özlülük indeksi parametri istifadə olunur: 

Öİ = 
HL
UL

−
−  100       Öİ = 

D
UL −  100 

burada U - 40ºC temperaturda təyin olunan yağın kinematik özlülük; 
və L, H və D əmsalları 100ºC temperaturda tapılan yağ özlülüyün 
dəyərinə uyğun olaraq ГОСТ cədvəlindən təyin edilir. 
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Bu göstəriciyə görə bütün yağlar aşağı indeksli (Öİ <80), orta 
indeksli (Öİ = 80-90) və yüksək indeksli (Öİ = 90-100 və daha çox) 
yağlara bölünür. Yağ özlülük indeksinin hesablanması ГОСТ 25371-
97 uyğun olaraq müəyyən edilir. 

Yağın başqa bir vacib xüsusiyyəti donma nöqtəsidir. Donma 
nöqtəsi, soyudulduğu sınaq borusunu əyərkən yağın hələ də 
axıcılığını tamamilə itirmədiyi ən aşağı temperaturdur. Donma 
nöqtəsi, temperaturun azalması ilə özlülükdə kəskin artım anını 
xarakterizə edir. ГОСТ 20287-74-ə uyğun olaraq təyin olunur və bu 
temperatur, sınaq şəraitində test yağının o qədər qalınlaşdığı 
temperatur kimi başa düşülür ki, yağlı test borusu 45° bucaq altında 
əyildikdə ikincisi 1 dəqiqə hərəkətsiz qalır. Yağ qatılaşması, 
özlülüyün artması nəticəsində və ya temperaturun azalması ilə yağın 
axıcılığının azalması nəticəsində meydana gəlir. Mexanizmin işlədiyi 
temperatur nə qədər aşağı olarsa, yağın donma nöqtəsi o qədər aşağı 
olmalıdır.  Beləliklə, ən keyfiyyətli yağlar aşağı donma nöqtəsinə və 
daha yüksək özlülük indeksinə malik olanlardır. 

Aparılmış tədqiqatların nəticəsi göstərmişdir ki, di-n-
oktiltsiklopentan daha yaxşı xassələrə malikdir. Onun kinematik 
özlülüyü 1000C temperaturda 2,20 mm2/s, 400-də 4,6 mm2/s, özlülük 
indeks isə 159, dinamik özlülüyü isə 2010-dır. 

Alınmış di-n-oktiltsiklopentanın alışma temperaturu 2150C, 
donma temperaturu (mənfi)600-dır. Bundan əlavə sintez edilmiş 
məhsul yüksək termooksidləşmə sabitliyinə malikdir. Belə ki, 1000C 
(oksidləşmədən sonra) məddənin özlülülyü 3,40 mm2/s, turşu ədədi 
4,7 mq KOH/q, izooktanda həll olmamış çöküntünün miqdarı kütləyə 
nəzər 0.042 %, buxarlanması 0,72 %-dır. 

Digər di-n-oktiltsiklopentanlarda da bu göstəricilər təxminə 
müşahidə olunmuşdur. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, alkilbenzol və 
polialfaolefin əsaslı sintetik yağlar nümunəsindən istifadə edərək 
yağların komponentləri kimi sintez edilmiş di-n-
alkiltsiklopentanların tədqiqi aparılmışdır. Bunun üçün di-n-
oktiltsiklopentan nümunəsində alkilbenzol və polialfaolefin yağlarına 
sintez etdiyimiz birləşmələrin əlavə edilməsi ilə yağ kompozisiyaları 
hazırlanmışdır və özlülük-temperatur xassələri müqayisə edilmişdir. 
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Tədqiqatın nəticələri 14-ci cədvəldə verilmişdir. 
14-ci cədvəldən göründüyü kimi, alkilbenzollar, 

polialfaolefinlər və sintez edilmiş di-n-oktiltsiklopentan əsasında 
hazırlanan kompozisiyalar da yaxşı özlülük-temperatur 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Beləliklə, 20% miqdarında əldə etdiyimiz 
di-n-oktiltsiklopentanın orijinal yağa əlavə edilməsi onun özlülük-
temperatur göstəricilərini bir qədər yaxşılaşdırır. Alkilbenzol yağı 
halında, özlülük indeksi 12 ədəd (126-dan 138-ə qədər), 
polialfaolefin yağı üçün də eyni şəkildə özlülük indeksi 121-dən 132-
ə yüksəlir. Bundan əlavə, yağ tərkibinin donma nöqtəsi də bir qədər 
azalır və alkilbenzol yağında mənfi 52-yə, polialfaolefin yağında isə 
mənfi 54-ə çatır. 

 
Cədvəl 14 

İlkin və hazırlanmış yağ kompozisiyalarının  
özlülük-temperatur xassələri  

Kompozisiyanın tərkibi 
Kinematik 

özlülük, mm2/s Özlülük 
indeksi 

Donma 
temperaturu, °C 

100 40 
Alkilbenzol 100 % 12.39 56.23 126 –46 

Polialfaolefin 100 % 9.92 44.32 121 –52 
Di-n-oktiltsiklopentan 

100% 2.20 4.6 247 –60 

Alkilbenzol : di-n-
oktiltsiklopentan 80:20 11.50 45.12 138 –52 

Polialfaolefin : di-n-
oktiltsiklopentan 80:20 8.23 34.16 132 –52 

 
Beləliklə, aparılan tədqiqatların nəticələri sintez etdiyimiz di-n-

alkiltsiklopentanların sintetik sürtkü yağlarının komponentləri kimi 
istifadəsinin mümkünlüyünü sübüt edir. 
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NƏTİCƏLƏR 
 

1. Malein anhidridi ilə üzvi spirtlərdən alınmış malein 
turşusunun müvafiq monoefirlər və btadien əsasında tsikloheks-4-en-
1,2-dikarbon turşusunun alkil və tsikloalkil monoefirlərinin sintezi 
həyata keçirilmişdir. Onların fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin 
olunmuşdur. Sintez olunmuş adduktların quruluşu İQ- və NMR-
spektroskopiya ilə təsdiq olunmuşdur. Sintez olunmuş maddələrin 
çıxımları 85-96 % aralığında olmuşdur.Göstərilmişdir ki, sintez 
olunmuş tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun monoefirləri 
qrammənfi və qrammüsbət mikroorganizmlərə, eləcə də Candida 
cinsi göbələklərə  qarşı yüksək antimikrob və antifunqal aktivliyinə 
malikdir [12,15,17]. 

2. Pirolizin maye məhsullarından ayrılmış izopren-piperilen 
qarışığı və malein turşusunun monoefriləri əsasında dien 
kondensləşmə reaksiyası nəticəsində 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-
dikarbon turşusunun monoefirlərinin sintezi həyata keçirilmişdir. 
Onların fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Alınmış maddələrin 
quruluşu İQ- və NMR-spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. 
Təyin olunmuşdur ki, alınmış 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun monoefirləri də yuxarıda göstərilən mikroorqanizmlərə 
qarşı yüksək antimikrob aktivliyinə malikdir [4,14]. 

3. Tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun bir sıra 
monoefirlərinin optiki fəal formasının alınması üçün butadien və 
malein turşusunun monoefirlərinin xiral katalizator (üçxlorlu 
alüminum və L-mentol kompleksi) iştirakında asimmetrik Dils-Alder 
reaksiyası əsaslanan effektiv üsul işlənib hazırlanmışdır ki, bu zaman 
məqsədli maddənin çıxımı (83–88%) olur. Göstərilmişdir ki, alınmış 
tsikloheksendikarbon turşusunun monoefirlərinin optiki aktiv 
formaları müztəlif mikroorqanizmlərə və göbələklərə qarşı bioloji 
aktivliyi daha yüksək olur [10,11,45].  

4. Alınmış 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 
monoefirlərinin onların nikel asetatla reaksiya nəticəsində nikel 
duzlarının sintezi aparılmışdır. Sintez olunmuş maddələrin fiziki-
kimyəvi parametrləri təyin edilmişdir. Alınmış kompleks duzlarının 
quruluşu İQ- və NMR-spektroskopik üsullarla təsdiq olunmuşdur 
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[47]. 
5. Sintez olunmuş tsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun 

bəzi monoefirlərinin monoetanolaminlə qarşılıqlı reaksiyası 
nəticəsində N-(β-hidroksietilamido)-tsikoheks-4-en-1,2-dikarbon 
turşusunun müvafiq monoefirlərinin sintezi həyata keçirilmişdir. 
Onların fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin olunmuşdur. Sintez 
olunmuş maddələrin çıxımları 84-87 % təşkil etmişdir [30].  

6. Pirolizin C5 fraksiyasından ayrılmış izopren-piperilen 
qarışığını malein turşusunun diefirləri ilə zəif turş-katalizator 
iştirakında dien kondensasiyasına uğratmaqla yüksək – 82-87 % 
çıxımla 4(5)-metiltsikloheks-4-en-1,2-dikarbon turşusunun bir sıra 
diefirlərinin sintez həyata keçirilmişdir. Göstərilmişdir ki, sintez 
olunmuş diefirlər sənaye dibutil(oktil)ftalatlardan  daha yaxşı fiziki-
kimyəvi xassələrə malikdir və onlardan PVX-kompozisiyalarında 
plastifikator kimi istifadə etmək olar [4,14]. 

7. Tsiklopentadien və malein turşusunun çonoefirləri arasında 
gedən dien sintezi reaksiyası əsasında bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2.3-
dikarbon turşusunun monoefirlərinin endo-izomerlərinin sintezi 
həyata keçirilmişdir. Sintez olunmuş adduktların fiziki-kimyəvi 
göstəriciləri təyin olunmuş və onların quruluşu İQ- və NMR-
spektroskopik üsullarla təsdiq olunmuşdur. Alınmış maddələrin 
çıxımları 90-93 % arasındadır. Alınmış bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2,3-
dikarbon turşusunun monoefirlərinin endo-izomerlərinin 180-1900C 
temperaturda 2 saat ərzində qizdırılmaqla müvafiq ekzo-izomerləri 
alınmışdır. Analoji olaraq bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2,3-dikarbon 
turşusunun β-hidroksialkil monoefirlərinin endo- və ekzo-
izomerlərinin sintezi həyata keçirilmişdir [3,46]. 

8. Xiral katalizator (AlCl2OMent) iştirakında tsikopentadien 
ilə malein turşusunun monoefirlərinin asimmetrik dien sintezi 
əsasında bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun bir sıra 
alkil- və tsikloalkil monoefirlərinin optiki fəal formada alınmasının 
əlverişli üsulu işlənib hazırlanmışdır. Sintez olunmuş adduktların 
ümumi və optiki çıxımının optimallaşdırılması həyata keçirilmişdir. 
Məlum olmuşdur ki, katalizator:dienofil 0.3:1 mol nisbətində və 
40°C temperaturda norbornendikarbon turşusunun izopropil 
monoefirinin çıxımı 99% olur. Bu şərtlər daxilində adduktun optiki 
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çıxımı 64.3% təşkil edir. Eyni zamanda adduktun maksimal optiki 
çıxımı (97.2%) (-50)°C temperaturda və katalizator:dienofil mol 
nisbəti 0.25:1-dir. Bu zaman adduktun ümumi çıxımı isə yalnız 
78.5% təşkil edir [5,7].  

9. Tsiklopentadien və allil spirti əsasında ilkin olaraq alınmış 
bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5-metilol və bəzi dikarbon turşularının 
(malein, adipin, kəhrəba) əsasında bitsiklo(2.2.1)-hept-5-en-2 metilol 
monoefirlərinin rasemik və optiki aktiv izomerlərinin sintezi həyata 
keçirilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrin bioloji aktivliklərinin 
müqayisəsi göstərmişdir ki, optiki aktiv bitsiklo(2.2.1)-hept-2-en-5-
metilol monoefirləri onların tibbi praktikada istifadə olunan və 
rasemik analoqlarına nisbətən daha yüksək antimikrob və antifunqal 
fəalliğa malikdir [16].  

10. Tsiklopentadien və C17 sırası bəzi dienofillərlə,. xüsusən ali 
doymamış turşularla (olein, linol) və ali daxili olefinlərlə 
(heptadesen-8 və heptadekadien-6,9) dien kondensləşmə reaksiyası 
həyata keçirilmişdir. Ali daxili olefinlər əvvəlcədən müvafiq 
turşuların dekarboksilləşməsi ilə alınmışdır. Sintez olunmuş 
adduktların fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin olunmuş və onların 
quruluşu İQ- və NMR-spektroskopiya ilə təsdiq edilmişdir 
[20,26,27,28,29,34]. 

11. Tsiklopentadienin С6–С10 alifatik biratomlu spirtlərlə 
tərkibində nano-ölçülü magnezium oksidi saxlayan yeni katalitik 
sistemi iştirakı ilə aparılmış katalitik alkilləşmə reaksiyası həyata 
keçirilmişdir. Göstərilmişdir ki, təklif olunan katalizatorun 
iştirakında məqsədli adduktun çıxımı xeyli artır. Tsiklopentadienin n-
heptil spirti ilə katalitik alkilləşmə reaksiyasının optimallaşdırılması 
həyata keçirilmişdir. Təyin olunmuşdur ki, dien:spirt mol nisbəti 1:4, 
190°C temperaturda və katalizatorun miqdarı 0.08 mol şəraitdə di-n-
heptiltsiklopentadienin çıxımı 72.9 % təşkil edir. Tsiklopentadienin 
n-heptil spirti ilə katalitik alkilləşmə reaksiyasının kinetik modeli 
təklif olunmuşdur, kinetik parametrləri təyin olunmuş və reaksiyanın 
kinetik göstəriciləri hesablanmışdır. Sintez olunmuş di-n-
alkiltsiklopentadienlər Ni/kizelgur katalizatorun üzərində 
hidrogenləşdirilmişdir və nəticədə müvafiq di-n-alkiltsiklopentanları 
alınmışdır. Təyin olunmuşdur ki, sintez olunmuş birləşmələr yüksək 
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özlülük-temperatur xassələrə malikdir [19,32,33,35,36,53]. 
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